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ΡΒΑΒΕΒΑΊΤΙΟ. 

ῬΙΟΤΙΠΊὰ5. ΟὉ οδιιϑὰθ ποίδ1}15 οϑῦ ᾶθοὺ ἴα θυ]ὰ ΠοΒίΤΟατΘ 

βύπαϊο οὐ Δαϊη ΠΟ Πη6 αἰρηδ, ΠΟ πο αποά δύνα 6] 8 

ΘΘΠΌΪΠΔ ΡΙΒοᾶΘ ΟΘΟΠΟΘαΪαθ Αἰοαθ νϑητϊιβίαίθιη οἱ θἰθρϑη- 
ἐϊαιη τοαο]θί, θα αιοᾶ βαροιβίπη| ΠΟΒΕΤΙ [ἈΠΌ] ΤΠ]. ἸΠΠ10 

ΟἸΠΠΪΠΠῚ ΟἸΠ]ΠΙΒΎΥ15. 5 ΘΟᾺ]1 ΘΟΙΠΟΘΟΙ ΔΙ], ΔΗἰ τ] ΒΒ] ηγὰ οϑί; απο 

ῬΘΙΠΙΔΡΉ ΠῚ ῬΔΙΟΘΪ ΔΙ ΠΙΙΠΊΘΙ ΕΠ), ῬΙΓΆΘΟΙΡΘ ἸΟΘΟΙΉΠ  ΘΧ 
ΤᾺ θ1}15 ἘΠασΊρΙ 4615, οοπέϊηθί: αποα 1η. ΟΘυ 16. ἢθο ἀν Πα ί]ο0 

ἔθ ]α5. βίπηια] ΟΟΙΏΙἸβουϊηῦ {65 ῬτΆΘοΙρα ἃηαθαθ ΟΟΠΙΟΘαΪὰΘ 

ΒΟΡΙΡίοσΘβ, Αὐἰβίορμδηθβ, απ πᾶ [ἈΌα]ὰ ῬΥΊΠΉΛΙ ῬΓΆΘΗ,]ΠῚ 

τϑροτίανις; Ογαςπιιβ, απἱ βθοσηάππι ἴἄθα]ὰ Χειμαζομένοις; 

ἘΡΟΙ5. ααϊ ἰθυξπιπι ἔα τ]ὰ Νουμηνίαις;  ἀθηΐατιθ αποὰ ἴῃ θἃ 
τ]! ὰθ ἰηδαηῦ Δ]]ΠπΒοημθ5 απᾶθ Ὠἰϊβίουϊαθ Αὐἰποαδθ ΘΡΟΟΠΔἢῚ 
ΤῊ ΧΊΠΙΘ. ΤΠ] ΘΙ ΠΟΤ Ό]]Θπι οὐ ογαυθη {ΠΠπιβίτηΐ. 

Τ)οοία οϑὲ ἔαθα!α ΑΟΠΑΓΏΘηΒο5 ἴθϑίο ΓΘ ηδθὶβ ΟἸγ ἰδ 5 

88 ΔΠη0 ἰδογίΐο, ἃ. ἃ. Ο. 426, ἃτομοπίθ ΘΡΟΏγτΟ Εἰαίῃγπο, 3 

. 1) δία. Βααϊδ 5. Ρυϊπιιμ] ῬΥδθηλΐη Υϑρογίαγι ΑΥΒΟΟΡΠΔΠΘ8, 

βοοπηᾶππι ΟΥαύπιιβ. Οοπίγα Ῥυΐι5 {αἰ ΟΥαύπιβ ἔα θα]ὰ Π]υτίένῃ, ὑθυῦϊι5 

ἰαιίαμη Αὐϊβίορ απο Νεφέλαις; ΕαρΟ]Ϊ5. ρυπβ Κόλαξι, βθοσηᾶπβ Αυ]- 

βθορμᾶποβ πὶρήνῃ. Ῥυΐπηιθ ἑαϊξ ΑὙἸβύορ Πα πο5. οὐϊδμη Βδη18. ἘΔ0116. Ρυ]η- 

οἴρθπι ροθίδυαπι σΘομλϊοουατη Αὐθοοσττη [α1886. ΑΥΙΒΕΟΡ ΠΠΘ 1) ἸΠΥΟΥ ΟἸΠΠΘ5 

οοπδίαῦθ; αὖοιὶ ΠιΘ]ϊοῦ ροοθύα ἔπονὶῳ ΟΥαυϊ πιιβ ἃη ἘᾺΡΟΙΒ, Αυ1ΠῚ ΠΘΕΓΙΙΒ 

ἔθ] ἰπΐοργταθ ἃ ποβίχα ἰθιηροτὰ Ῥθυυ που ϊπῦ αἰ] πἀἸΟ}] π0} Ροὐοϑί. 

Τὶ γθυδὶ ΘΟυ ΠῚ 5 1} [πἴβ88 νἱἀθηδαν, ΘαῸΠῚ ΒΘΥΘΙΒ. δῦ ἃΟΘΥ δι ΘΧΘΠΙΡΠΠΠῚ 

Αὐ μη ]οομὶ αΐϊδβο ἐγδάαΐαν Οταὐπαβ, ἔθβύϊναβ ρούϊαβ. οὐ 1οθοββ ΕΟ] 15. 

2) ἐπὶ Εὐϑθϑυμένους οοαὰ. ἐπὶ Εὐθύνου ὀονυϊρθηάθμη 9586 οβίθπαϊὑ 

Τὶπδοτῆπβ ἴῃ Αἀᾶ. δα ὅ.Πο]. νοὶ]. 11. ρ. 820, 106. Τὰ ϑηΐπὶ μα16 ΔΙΌΠΟμἰΪ 

{αῖ558. ποιηθὴ Θοηβίασθ οχ ἰμβουϊ ρύϊοηθ ἃ Τ,.. Ποββίο οαϊύα ᾽πὶ ΤΠ] 115 ΗΔ]6- 

β'θι8 ἃ. 1838.: τϑοίδιη βου ρύπγαμπι ἐπὶ Εὐθύνου ἄρχοντος 6888 ἃρπα Βουϊρίο- 

τοι Υἰΐαο ΤῊογ αἰ 415 Ρ. ΧΧ. οα. Βοκκ. Ααάδθ 586}|0]1. Γπιοίδῃϊ ΤΊΠΠΟΗ. 

δρια ὈΙπαίονί. ΟἼτομο]. ϑοθηῖο. Ρ. 414. θά. Οχομ. 



ΝΗ 

βοχίο Ὁ611 ῬθΙΟΡΟΠΠΘΒΙ ἅπη0. πί αἸβοίπητιβ οχ σὺ. 200. 

890. 1 
Βισαΐ ἀπᾶθ ῬυΪ πὰ ΠΟΒΌΙ [αρα]αθ, Τ)αθίβιθηβοβ 5 οἱ Βαρυ- 

ἸοΟΠΪ,. ΠΟ ἰρβίαβ Αὐβίορμδηβ που η6 ἀοοία οβϑὺ βθαὰ ΟΠ Ἰβέτ δι 
(διὰ Καλλιστράτου), απο ἰΐᾷ Ἰηἰ6] ΠΡΌ Πα) 6586 τηοηθὲ 

ΤΙπαονῆτπβ ταὖ ΟΔΠΠἸβταύτιβ ὁμοσατη ἃ ΔΙΌΠοΟΙΠΐΘ ῬΘΠΘΥΊζ, ὙἱἹοίον 
ἴῃ ΟΟΥ μη 6 ἀτδιηδῦο0 τΤοηπηςαἴπι δἰδ, ΠΟΠΊΘΠΠΤΘ 6] 18. ἴῃ 

ἰδθυϊαβ Ρα]οὰβ. ᾿ἰηΐον διδασχαλίας τοϊαΐαπη 510. ἴῃ ῬΑΤΔΌΔΒΙ 
Ἐχαϊξατη γ. 12 54ᾳ.. απδηι ῬΙΪΤη8 ΠῚ ἴα τ] 8} 5110 Ἰρ5ῖπ5. ΠΟΤΏΪΠΘ 

ἀοουῖς ΑὐἸβίορμδηθβ., παρσδῦ τ τ] 05 ΘΧ ὉΙΉΪΟΙΪΒ 51115 ΤΉ] ΙΟΒ. ΘΞΒΘ 

οὐ ΤΟΡΆΒ58. ΟἿ ΠΟῚ Ϊ8Π) ΟἸ]η} ΟἼΟΤΙΠῚ ἴρ56. 5101 ροροβοϊββθί (ὡς 
οὐχὶ σπτάλαι χορὸν αἰτοίη χαϑ' ξαυτὸν), 14. οϑῦ ΟἿ ΠΟΠ 5110 ἴΡ511|5 

ΒΟΙηΪη6. [Ἀπ] 8 ΠῚ ΟΟΙΊ 515. Εἰ ἴῃ ΝΌΡΙΠΠ) τ. 81. ἸΟΟΟΒ6 

ΠᾶΠΟ ΒΕΡΡΥΘΒΒΙΟΏΘΙΩ 51 ΠΟΙ ΠΪΒ ΟΠ ἰηΐδητ85 ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΘ 

οομηραταῦ ἀπθιη ΡΈ61|]1ὰ ποπάπηι παρία Οἰδηὶ ἔαγ ΠπΔ ῬΘΡΘΙΘΙΊΙ. 

σὰ 46 οαιϑὰ Ποὺ ἔδοθυϊξ ΠῸΠ ΟΠΊΠΪΠΟ ᾿ἰηπθύ, 50 ὃχ 18 

απ86 αἰοῖὶ 4. ὅ12 54. 60]ΠΡῚ ροίοϑύ ργυορίθσθα 1ἃὰ ἴθοϊββθ ΘΌΤῚ 

αποα ΙΘνιταἰθπὶ οὐ ᾿ἱποοηβίδη ἴδηι ΡῈΌΪΟΙ ἔν ουΒ ΤΌΘ. οορηϊ- 

ἰᾶπὶ Παθθγθῦ, απστη 811 ροθίδθ 1]Ππβίτοθ, Μᾶρηθβ, ΟΥ̓Δ Π18, 

Οταΐθβὶ ροβίατπδιῃ τηα]ία ΡῈ ΠΟΙ ἴαυουβ βίρηδ Δοοθριβϑθπί, ἃ 
ῬΟΡυΪο πΘρΊθοῦ ἔαϊββθηῦ; ρτδθίθγθα ῬΤΌΡίου τηοαθβίδηι θὲ σθ18- 
ΟΠ αΙΔΠῚ ΠΥ ΘΠ 1161. ΟἸΠΠΠΠῊ ΤΘΙὴ (ΠΠΠΟ]ΠΠ1Πγ81}} 6556. ΔΥ ΘΠ. ΟΟΤΉΪΟΔΠῚ 

Ἰοπρι 416. ΠΤΟΟΘΙΠ]Π1ΠῚ ροβία!αηθ τθοίθ ἡπα]οαγθί. ὅ δ ΠΒ. διιζθιη 

Γγθαθηΐθη [π͵5θθ ἤδη ΟΟηΒιιθίιἸ ΠΘ}} ΘΧ 60 οοηβίαί αποα 
ΑΘβοθγ 5 ΠΟ 50 ΕἸΠΡΠΟΥΙΟΗΙ, ϑΟΡΠΟΟΙΘ5 ἢ]ϊο 5πὸ ΙΟρ Ομ, 

ἘαΤΊρΡΙ 65. ΕἸ αΤΊΡΙΪ ταὶ πουἹ ἴα ]ὰ5 ἃ 1ρ515 οοτηροβιίαβ ἀοοθηαβ 

1) Τιοοῖ αὰαἱ δὰ ζοηραβ πυ7ὰ8 ἴα θα]Δ6 ἀοβηϊοπάθπι ᾿πβουυϊαπῦ βαηΐ 

γν. 141] 5ᾳ. 175. 2660. 424. 700. 761. 890. ἐς 
2) Τῃ Πδθίδ!θηβὶ 15 ΘΧθΡ] τη ρυἱπη πη ατι6 ἱπα Ἰοἴτιπ Πα ΘΠητιΒ ΘΟ ἀΘ πιπᾶ- 

Ὁ]οπἾ5. ΠΟΥΪ οἀποδίοῃ18 σοι υὶβ ἀοουγ πᾶ θα 8. Βορἰβϑύϊοαθ ααϑτη ῬΔΌ]]Ὸ Ῥοβύθα 

ἴῃ ΝΆΡΙΡΕΒ. Ῥ]Θμΐα5. οχ θυ ποβύθυ. 

5) Οὗ Ἑᾳ. 541 5ᾳ. ταῦτ᾽ ὀρρωδῶν διέτριβεν ἀεὶ, χαὶ πρὸς τούτοισιν 
ἔφασκεν 1 ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσϑαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν, 

χᾷτ᾽ ἐντεῦϑεν πρωρατεῦσαι χαὶ τοὺς ἀνέμους διαϑρῆσαι, 1 χᾷτα κυβερνᾶν 

αὐτὸν ἑαυτῷ. τούτων οὖν εἵνεχα πάντων, ὅτι σωφρονικῶς χοὐχ ἀνοήτως 

ἐσπηδήσας ἐφλυάρει., 1 αἴρεσϑ᾽ αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόϑιον, οἷο. Τᾶθο οἰϊδηι 
Τουΐδβϑθ ΠΟΘ 51πΠπῚ ΟΟΙανὶῦ αὖ ΟἸογαση ἴδοι Ππι8. ̓ πηροίγαγοῦ, αασμ Τρ ΠῚ5 

ἴρ80 ποίβ οϑϑοῦ, ΠΠΪ ΠΟΤ 6, 8] νἱούαϑ ἴῃ ὀογἑατηΐηο Εἰ ϊββοῦ, Ἰδοίασα πιὰ 
οδϑθί, 

Ὡϑὅδλ δι δὰ α 



ΠΗ 

ἐδ ϊάθταηῦ, τὺ τὰ 11 ΡΟΡα]Ὸ ΟΟΙ ΘΠ ἀυθητ. ΟὉ Πᾶηο 
ΤΘΠῚ ΠΟΒΕΠΠ ΤΊΒουηὐ ΑΥἸΒΙΟΠ 5. οὗ ἈΠ ρβίαβ οὐ τετράδι 
γεγονέναι ἀἰχθηιηΐ α04. ΟΡΘΙΆΠῚ ἴῃ ἴἈθ 1115. ΘΟΙΏΡΟΠΘΠ 15 ροβὶ- 
ἰὰὺ 8.1115. {π|0π| ραίθγθίαι. 

Βοιρίου γιΐαθ Ατὶβϑί. ΧΠ. 2. Β. εὐλαβὴς δὲ σφόδρα γενόμε- 
γος τὴν ἀρχὴν, ἄλλως δὲ εὐφυὴς, τὰ μὲν σπιρῶτα διὰ Καλλι- 

στράτου χαὶ Φιλωνίδου χαϑίει δράματα. 10. ὑχεοχριταὶ :Ζ1ρι- 
στοφάνους Καλλίστρατος χαὶ Φιλωνίδης, δι᾽ ὧν ἐδίδασχε τὰ 

δράματα ἑαυτοῦ, διὰ μὲν Φιλωνίδου τὰ δημοτικὰ (ἰδιωτιχὰ Ὁ), 
διὰ δὲ Καλλιστράτου τὰ ἰδιωτιχά (δημοτιχά). ΟὙΤΔΙΙΠΔί]ΟΙΙ5 
46 Οοιποθαϊα ΠΙ. 12. ἐδίδαξε δὲ τερῶτος ([. ττρῶτον) ἐτεὶ ἄρχον- 

τος Ζἰιοτίμου διὰ Καλλιστράτου" τὰς μὲν γὰρ :τολιτιχὰς τούτῳ 
φασὶν αὐτὸν διδόναι, τὰ δὲ χατ᾽ Εὐριτείδου χαὶ Σωχράτους 
((. 6. τὰ ἰδιωτιχὰ) Φιλωνίδη. Βδηκίιβ απϊάθηη, ΑΠΟΠΥΠΪ ἀθ 
ΑὙΙΒΙΟΡ Δ ΗΒ γἱΐα (ΘΒ ΠΟ η10 ΟὈδθοαίιβ (τὰ μὲν σχερῶτα διὰ Καλ- 
λιστράτου χαὶ Φιλωνίδου χαϑίει δράματα), ἀαπηι ΒΑΌΥ]ΟΠΪΟΒ 
οὐ Αοπδιηθηβοθ (Δ Πδίταῦ! ΠοιΪη6. ἀοοίαβ ἤππ|586. οοηβίθί, ΡῃΪϊ- 
Ἰοηῖάθηη ΡΥ πὰ ΠΟϑ ΤΊ [ἀπ] πὶ ΤΠ) Θία!θη865 ἀοο 556 ΔΙ ἐταίαγ. 

ΒοΡρκῖτιβ. οοηΐτα. Οὐ] π5. Βθηςθη 86. ἴρ856. οαἢ ΜΆ]]ΘΙῸ Δα ΒΕ ΡΆ]ΟΥΙ, 
ΟΠ δίοἱ 46 Οὐτη θα γοῦρὰ (ἐδίδαξε δὲ τερῶτος ἐτεὶ ἄρχον-- 
τος «“Ἰιοτίμου διὰ Καλλιστράτου) ἴπ ἃμΐηηο ΠᾶΌΘη5, ΟΠ βἰγαΐο 
Ροΐτ5 Θᾶπ [ἀπ ἀοοθπάδηὶ ἰγδἸἰὰη] 5580 ρι, ΟΠ 
ΘΥΔΙΏΤΔΙΠΟιι5. 1110 Ῥγαθίου (Δ ]ΠἸδύσα ! ΠΟΙΏΘη οὐϊδη ὩΙΌΠΟΠΤΙΒ 
ΠΟΠΊΘΗ ΟἰἾτι5. ΔΠη0 [)δοία! θηβθ5. ἀοοία οϑὲ ΘΧ ΠῚ ΌΘΠΒ. ΤΠΟΠΠΠΊΘηΟ 

δπίααο αἰἀαβοα!οο ἩΪΠ νἱάθαΐι, ΘΟΙΡίΟΥ ἁπΐθιη ὙΊΐαθ νου θὰ 
51 ῬΑ ΠΠῚ ΔοοιΤαΐθ οχ ἃἸϊῸ διοίουθ ΘΧΒΟΙρ5 556. οὐ Ῥοβίθυιοσα 

αἀγαπηαΐα ΟΠ ῬΙΊΟΥθτι5. οοη 1586. Εἰχ Ῥμοίϊο (ρ. 499, 1.) οἱ 
δυϊάα (πὰ Σαμίων ὁ δῆμος) ΟΠΠἸδ αὐ πομηθ ποδί ΒΔΌΥ- 
Ἰοηΐοβ, οὐ. 6 ἀἸἀἀβο}}} 15 ΑΒ  πΘηβίππ), Αὐίατη, Τ)γβιβίσαίαθ ἔθ ]ὰ5 

ΘᾶΒ5., ΟΟΙΏΠἾΒΙ556. αἸβοίπητιβ: ῬΒΙ]ΟΠΙαἸ5. ἃα θη} ΠΟΙΉΪη6. ὙΘΒΡΆ8, 

Βδηδβ, ῬΤΟΔΡΌΠΘΙΙ (ν. Ι΄ α80. Υ' 65ρ.), οὐ ΑιρἸδγϑιηι (ν. Ὠ1άδ8ο. 
Ανὶα}}) ἀοοιῖδθθ οοηβίαί. ἰατίθβ, ΝΌΡΘβ, Ῥδοθιη, οὐ Ρ] απ) 

5010 ρβίτϑ ποηλῖπθ ἀοοι. 1ὴ6 ΤΠΘΒΠΠΟΡ ΠΟΙ Ζιιβὶ5 οὐ ΘΟ Θϑ  αΖιιβῖ8, 
ααστη ρουϊουϊηΐ αἰἀἀβοδ! δ στη} [Ἀπ] δι τιπ. ποη Ἰἰααθέ. 

Αοἴογθβ ἔπ]5θθ (δ Πβέσαίπιηι οὐ ῬΒΙΟμΙ θη ἃ ΙΓ] ϑαηΐ 
ΠΟΠΠΜ]]1. 564 ἴῃ Ποὺ ἴα]βδὶ βαῃί.  Πθυθῦα ροθίδθ, απ ῚΒ 

1) Τ).6. 1ιἰβύυ Ομ 15. ἘΠῚ ΒΘΥΤΊΟ οϑῦ, παϑαπδπι Ἰοοα ] ΟΠ θη) διδάξαι δεὰ --- 

δαὺ εἰσάγειν διὰ --- ὈΒΌΤΡΑΙ, 564. γουαμη ἴῃ μπᾶ Ὑ6 ΡῬΙΌΡΥπ ὑποχρί- 



ΥὙΠΙ 

ΠΠΘΟΊΌΟΓΟΒ, [πϑταηΐ. τπὖ ΟχΧ  ϑρατη συν. 1010 56. οΟΠΠ]οῚ ρού- 
οδὲ, ὉΌῚ ΟΠοττιβ αἸοῖδ μέμιμασϑαι γὰρ τοῖσι ϑεαταῖς ὃ ττοιητὴς 
γῦν ἐσειϑυμεῖ. [ ἀδιχεῖσϑαι γάρ φησιν ττρότερος στόλλ᾽ αὐτοὺς 
εὖ στεπτοιηχὼς, ] τὰ μὲν οὐ φανερῶς, ἀλλ᾿ ἐπειχουρῶν χρύ- 
βδην ἑτέροισι ττοιηταῖς, [ μιμησάμενος τὴν Εὐρυχλέους μαν- 

τείαν χαὶ διάνοιαν, 1 εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδὺς ( ἐσδὺς Ὁ) 
χωμῳδιχὰ ττολλὰ χέασϑαι (διδάσχων 3). Ῥορίδιη ἔαπϊθθθ ῬΒΠο- 
πάθη αἰβουίθ ἐσϑαϊς ϑαϊααβ ἴῃ Φιλωνίδης ἘΠ Πα 16 ΘΟΠΠΟΘΑΙΔΙΊΙΠῚ 
ΘΟ ΠΟΠΉΠ8, ΘΗΤΙΠΊΘΤαῖ. 6 (δ᾽ ]Π]βίταΐο αἰΐπιη 5] θη τὴ οβί 

ὩΪΒ] αποα Βομο!αϑία δα ὕἴϑβρ. νυν. 1018, ἐσεειχουρῶν κρύβδην 
ἑτέροισι σππτοιηταῖς, ἀἰϊοῖϊξ οὐχ ἐχ τοῦ φανεροῦ, φησὶν, ἐπει- 
χουρεῖ ὃ πηοιητὴς τοῖς ϑεαταῖς ὑιῶν ἀλλὰ δι’ ἑτέρων ττοιητῶν 

λάϑρα, ἐπειδὴ διὰ Φιλωνίδου χαὶ Καλλιστράτου χαϑίει τινὰ 
τῶν δραμάτων. πρῶτον γὰρ δρᾶμα χαϑῆχε δι’ ξαυτοῦ τοὺς 
“ἽἹππέας. Τπᾶθ πο τηοάο ῬΠΠΟΠΙ θη) 5θα δἰ] ΟΠ βίσαπιτη 

Ῥοθίδῃ) ἔπ]1556. ΘΟ] ]Π] ΘΓ 6. ῬΟΒΒΙΠΉΤΙΒ. 

Θοοϊοίαίθῃι Αὐιβίορῃηδηϊβ οαπὶ (Δ! Πϑίταΐο ἢῸη αἴὰ Ἰδἴθυθ 

Ῥούαϊββθ οὐθα!] 0116 οϑί. Ἐπχ 115 σαδθ Ἰθρίτητιβ Βα. 512 56. ἃ δὲ 
ϑαυμάζειν ὑμῶν φησιν στολλοὺς αὐτῷ ττροσιόντας | χαὶ βασανί-- 

ζειν ὡς (στῶς 3) οὐχὶ ττάλαι χορὸν αἰτοίη  καϑ' ξαυτὸν, ἡμᾶς 
ὑμῶν ἐχέλευε φράσαι ττερὶ τούτου χτλ. ταΐο ΟΟΠ]ρῚ ροίοϑέ αἴσα]- 
ϑαῦαμη 1556. ΤΌΠΠΟΤΘΠῚ ΑὐἸβίορηδηθιη ΒΟΥ ]ΟΠΙΟ τη οὐ Ἀοἢδι- 
ΠΘΉΒΙΠΠ 8ΙΙΟΙΟΥΘΠΊ 6586, ἴογυίαββθ οἰϊδπη [)αθίδ ΘΒ]. απι88 

ἔθ τ]ὰ. ὈοΟΠδΙὴ τϑοθροηθη Παρυῖϊΐ (ἄριστ᾽ ἤκουσε), τα 'ρ86 Οὐμηϊ- 
Οαβ ἰοϑίαϊαν ΝᾺ. ὅ29. ΟἿ Ποη Ὑἱοίου 5ξ τϑηππἐδίιβ (Δ1]]1-- 
βίσαίιβ, απ ΟΠουιΠ Ῥοροβοῖββοί, ροίϊιβ σσ8 1 Ρ86 ΒΟΙΊΡΙΟΣ 

[θα] 6 ΑὐἹβίορμαμθβ ποὸη Πἰητιοῖ. Τὴ Αὐἱθιβ θη πῸῚ Ατ]ὶ- 
Βίορῃδηθβ, ααἱ [α]ατη ΟΠ] ]ΠἸδίγαι πουηῖπθ ἀοουί (δεὰ Καλλε- 

γεσϑαι, αὖ ἴῃ ὑποθέσει Ῥαοῖβ, τὸ δὲ δρᾶμα ὑπεχρίνατο ᾿Απολλόδωρος, 

τηοπτῖῦ ΤΊ ΠΔοΥἤπ5. ἴῃ Ια ΑὙΙΒΕΟΡ Δ 18. Ὁ. 20. 
1) χορὸν αἴτεῖν Ἰάθηη γα]οθαῦ ααοᾶ ἔα θα] 6 οοιηταϊ θη δ 108 ΡΟΒΟΘΙῸ, 

ἨΔ] ῬΥΔΘΟΙραδμ ρᾶτίθπι [θα] ὰ 6 Δπθα αὐύπι ἔαϊββο ΟΠοσαπη ᾿ἰαποῦ, ἀαὰηὶ 
ΡΥ 5. ἰοϑία ΤΟ γβϑίδθα οΧ ΟΠΟΥ]8 ἰδηθαμ) ΟΟηδΒίδοηῦ, 56 118. ΔῈ ΓΟ 

δἀδογοηΐαν αἰνουθῖα. Ηΐπὸ Ῥ]υυ ηδΔ6 [θα] ποτηΐϊηᾶ οχ ΟἸἸΟσῸ δοοθρο- 
γππῦ, αὖ ἰρβῖαβ Οομηϊοὶ χαρνῆς, ἹΙππῆς, Νεφέλαι, Σῳφῆκες, Ὄρνιϑες, 
Βάτραχοι, Θεσμοφοριάζουσαι, ᾿Εχχλησιάζουσαι, Γεωργοὶ, ὋὉλκχάδες, Νῆ- 

σοι, «Τήμνιαι, Πελαργοὶ, Ταγηνισταὶ, Ὧραι, ἘπΡοΟΙ 5. Βαπταὶ, “1ἤμοι, 

ἈΚόλαχες, Πόλεις, αἰϊαθααθ τηα]ΐδθ. 

Δὰ διω “ὡς ἀδιδιδυνδνωνι νιν δσννων σα. ὐὐπμννμδιδδόνα, “ἰδ 



ΙΧ 

στράτου χαϑῆλχε), 566 ΟΔΠΙδ γα. ΒΘΟ απ ῬΤΔΘΙΛΪ ΤΠ ΤΘΡΟΡίΆΒ56 
αἸοϊίαν (ν. ΠΙάδβο. ἂν. ἐδιδάχϑη ἐστὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστρά- 
του ἕν ἄστει, ὃς ἣν δεύτερος τοῖς Ὄρνισι, οἴ0.). ὙοΒρα8. οἰϊδηι 
ῬΒΠοΙΙαἸβ. ποιηΐηθ (διὰ ὠιλωνίδου) ΘΟΙ τ ἶβις ποβίθυ, 5θα ἴρ80 
ῬΙΔΘΗΜ ΠΤ ΒΘΟ Πα πη} ΤΘΡΟΥἴαβ86 αἸοῖ αν, ΡΒΠ] ΟΠ 465 δαΐθμι Προα- 

γῶνι (οὕ ἴρϑᾶ Αὐὶβίορδῃϊβ [Δ 0]8) ρυϊμηση. Πδπδβ δεὰ Φιλωνί- 
δου ἀοοαϊέ ποβίθυ δὲ ἴρ88 στρῶτος ἦν (ν. ΠΙάαβο. Βδη.). Νθο 
Οα1 ΟΔΠΠβίται ΠΟ η6. παη0 [αὈυ] 8} ΟΟΙΊΤΪβουϊς ΑΥΊΒΓΟΡ Δ Π ΘΒ 
Παπθὲ, απππ ἴ0856 ἰού τηϑηϊθϑία οὐ ἀρουία ᾿παϊοῖα ργαθθαΐ 86 
ἸΡΒΌ ΠῚ 6] 15 ΒΟΥ ΡΟΥΘ Θ556., 14 αποά νἱχ [θοϊββϑί, 51 4! ]Π[ΘΒΟΘῚΘ 

γο]ἰββού. ὙἹχ αἶα. πϑάπηη ΟΠ ΠΪΠΟ, Ἰαΐθιθ ρούμι γϑὴ] βουϊρίο- 

ΤΥ]. ΔΙΠΟα]πι5. ΤᾺ α]8 6. ΠΟΙΏΊΘΗ ; ΠΟ] δα τα ΘΗΪΠῚ ΟΥΘαῚ 116 δὲ δαί 

ἸρϑιιΠῚ Ροθίδη] ἃ 111 ῬΟΙΤΪΒΒΊΙΤ ΠῚ [1556 σἱοίοσϊαθ ἴα θ ἔλαϊ, ἀπ 

ἤππῸ γΘΙΠ ἴα θυ]8 6 ΒΟ Ρ[ΟΤΘΩ Θὰ ῬΙΪΥΆΓΘ. ΟΟΠΔΓΤΤΤη [1|586. 

Ἠδπὰ ἀπθῖθ ρ]θυηαιθ ἃπίθ Ἰπαϊοίαπη ἀγαπηδίϊοιιηλ ἴῃ [ΠΟΘ ΠῚ 

ῬτΟαΙ οὐ ρϑυυυ]ρ έτη] δύ ὙΘΙ ΠῚ ΠΟΠΊΘΗ ΒΟυΊρίου 5. Νρὸ ἀπ} ]- 

αι ροΐθδῦ αὐ] οορηϊπτη Παθτιουὶς ΟἸΘΟῚ. Ὑθ τη} Πτι]π5. ΤᾺ Ρ 180 
δ ΟἴΟΤ ΘΠ. ἔπι]580. ΑὙἸΒΟΡ Δ ΘΠῚ ΟὉ ΘΔΠΊΠ τ ΤΌΤ οἱ 16 η} ἰηίθη- 
αοτ. 

Τη Βαθυ]Ο 5 ἔα τ]ὰ ΑΥΠ ΘΗ ΘηΒ τι ΤΘΠ ΡΠ] Οα πη. ἃ ΟἼΘΟΠΘ 

ΔαΤΏ]Ἰβίταἰα πη). ΔΟΥΓΘΙ ἰπηρτιρ αἰ η}] 6556. ἀπΤΔΙΠ 116 ΒΟΟΪΔΙΊΙΠΙ 

οἰν ᾽ναι ΘΟ ΠΟΤ ΘΠ]. ατιὰθ ῬΘΒΒΙ 16 ἃὉ ΑἸΠΘΗ θη βίθτι5. Πα ΌΘΥθη- 

{Ὸ1. ΤΟΡΤΘΗΘΗΒΔΠῚ Θ586 οοηδίαί. Ὑ16Ὰ6 ργαάβὶ Πα] 5 [ἈὈτ180 

γΘΙΒ5 084 --- 642, Ααθοὸ Ἰρβιαπὶ ΟἸΘΟΠΘΙὴ ἃ ΠΟΒΙΤῸ ἴῃ Θὰ ἰδ 068- 
ΒΙ{ΠΠῚ ΘΕ56 ΟἸΒΟΙΠητ5 Θχ 60 ἡποᾶ ἴῃ μὰ ἔδυ α ΠΠΘ ΠΟΤ Σ 

γΥ. ϑ.0 86. ὅ01., ΟἸΘΟΠΘΙῚ ΒΟΙΡίΟΥΙ ο]ὰ5. θη ἰηίθηα 586. ἴῃ 

ΒΘΠ ΔΕ ΠΊΠ 116 ΘΠ ῬΘῚ ΔΟΙΙΟΠ 6) εἰσαγγελίαν ἈΡΡΘΙ] ἴδῃ, αὖ ν᾽ ἀθίιι, 
ἰγαχῖβθθ απο ΟΟΥΆΠΙ Β00115 νϑοϊρα! τι (608. ξένων “ταρόν- 
τῶν) τῆδὶθ 46 τϑραθ]οα αἰχίββοί.  Ἐχ ΟὉΠΉΪΟΪ βουτηοθηθ ἤάσιι- 
Οἶδθ ῬΙθηο τἰϊ δ πᾶπο 1651 1141} (069) Ο6Ο]ΠΡῚ ροίθϑί οδ- 

ΒΆΠ ᾿ 518) ΠΟῸῚ ῬοΟΐ 556. ῬΤΟΌΔΙΘ ΟἸΘΟΠΘη. ῬΘΥΥΙΟΔΟΘ5. ΠΟΒΕΠΙ 
ἈΘΘΥΘΒΒΙΟΠΘΒ ἙΟΘΙΠΔΡΌΡΊΒ ῬΘῚ ῬΘΙΘΡΥΠΔΘ. ΟἸἹΤΡΊ ΗΒ. ΔΟΟΙΙΒΔΙΟΠΘΠῚ 

(ξενίας γραφὴν), ἀποα συχοφαντίας σΘητι8. 80. [θῃΊρο 6. ΟἰΥ]θι5 
ΟΌΠΟΧῚΪΒ γα θη ββίπηθ ᾿Ἰη θη ἀθθαίτι, τἰὖ ἄτιμοι ἢθγθηΐ, α]οϊβοὶ 

1) Τὰ γϑυβῖραβ 4060 5ᾳ. οὐ 6890 84. οδιιβαπι δοοιβαύϊοἿθ ἴῃ ΘῈΠῚ - Ἰα δ 6 

Ῥαΐοῦ ἔαϊθθθ αποὰ Ρῥτγδθβοηίθιιβ 500115. γϑοῖρ  ]θτι5. Ἰηϑρ βυγαύπιβ ΡῈ Ὀ]1005 
ΟἸΘοποιηα 6 ̓ ρϑιπὶ οὐ 1105. πη] ΐο5. ΡαΌ]10 ἐγ χἰ5βϑού. 



Χ. 

οοπδίαβ οϑί. Σ Οὐοηδβίαϊ 1Ἰρὶίπτ' ᾿Ἰηἴο ΟΟΤἸΟτη οὐ ΟἸΘΟΠΘΠῚ ῬΙΌΡΓΘΙ 
Οδτιβαβ ΟΠ ΡῈ Ὀ]1Οδ 5 {Π} ᾿ΥΊγ αἴδϑβ 1] ΠΟΙ ΠΤ [1556 πη] Δ ΟΔὈ]]6ΠῚ. 

Ατριιπηθηΐαμη ᾿πἾ]πι8 ἔδθα]αθ ΟΠ ΠΪηΠ0 ΡΟ ἰοὰπ οϑί. [|ὴ 
θοῷ Οὐομηΐοιβ βία 8 οὐ 1] 5] Π8Π| ΘΟυτ απ ὈΘ6110 ἔανθραηΐ 
ΟΒἰθ θ᾽ οοηδίαν, ΟἸΘΟμΪΒ Ργδθοίριιθ, ΓϑηΔΟΏΙ, ΑἸΟΙ ΙΔ ΙΒ 

(αὶ απ ἴῃ ποι διη ρυ Ὀ] απ σϑηϊθθαί), οἱ ἰρβίαβ Ῥϑυῖο!β, 

ἈΠ ΠΊΟΒΙῚ Ῥ]ΘΌΙΒΟΙ 6]15 δαοίοτιβ απὸ ΜΘΡΆΓΘΗΒΘΒ, ΦΌΠΒ5 ΥἹΟΙηἃ 

Τοτῖοδ, ἃ ἴΟΥ]5. δὲ ΘΠ ΡΟΣ 5. ΑἸΟ15 ΘΧχο δὶ οσαηΐ, ΑὙρυηθη τη 

πὖ ὈΓΟΥΙίΘΙ αἸοαΠ]. ΠΟ ἴθι ϑί. ΠΙΟΘΆΘΟΡΟΙΒ., οἷνὶβ Αἰοαβ οἵ 
ΔΡΤΊΟΟΪα ΟΠ] θη 515 (Χολλείδης), ὙἹ Ῥτοθυι5 οὖ ΒΡ] Θχ., μΠ]1180 
ῬΙΆΘΒΙΠἸΔΙΊΔΘ ν]Ἱοΐαβατιθ ρᾶΤΟὶ ροσυίαθβιιβ, ἴῃ ῬΏΥΟΘΠῚ 5106 ΘΟ ΠΟΙΟῚ 
Ἰοοιη 56. ΘΟ οσς ῬΥΠΠΟ Τη8Π0 αἰβριίαιοηθηι ἀ6 σϑῦτι8 ΡῸΠ1ΟΙ5 

ἀνθ οχβρθοίδηβ ΟΠΊΠΘΒα 6. 8|185 ΟἸΔΘΒΈΟΠΘΒ ἴῃ ΔΉΠΠΟ ΠΔΌΘΗΒ 

ῬΤΟΒΙΌΘΙΘ ἀπαΐ ΠΉΡΘαΙΤΘ. αὐ 46. Ρᾷ06 ἰφη ατη οΟΠ ΟΠ μα ἀραῦατ: 

504, ΠῚ ΟΠΠΘ ΘΟΠΟΙΟΠΪΒ ἰθρτι5 Ἰθρδίοστη ΠΑΙΤ ΙΟΠΪΌΤΙ5 

1ηθροϊ5 δια θη] ἔιβίτα οΟηΒατηὶ νἱαθαῦ, ἱπαϊρηδθυηατι5 580 

ἴρϑπ85. ΠΟΠΏ]Π6 ἴοθαπ5 ρυϊναίαπι) ΟΠ ΠΟΘ ΔΘΙΟΠ15. ἴμοΘΙ6 βίδ- 

τα1ϊ{. Θαο ἔδοίο [ϑϑ νι! 56 ἀδί οὐ Πιοηνβία ταβϑίοα, απᾶ0 

ῬΟΙ 50Χ ΔΗΠΌΒ ΡῬΙΌΡΙΘΙ ὈΘΙ]πὶ πορθοία ἔπθυαηΐ, 18ΠῚ ΤΌΤΒΤΙΒ 

οοΙθῦσαί. θα ἔδθϑίπηῃ Π]ὰ6 ἃ ΟΠΟΤῸ θη] ΑΟΠΑΓΠΘηΒίατη 3 οδΥ- 

ΒΟΠΔΙΙΟΤΊΙΠ 5.1 ὈΪζοΟ ᾿π θυ ΠῚ ΡΙ ΓΤ. ΘΠ ΌΟΥΤΙΠῚ ΔΟΙΤηΟμἃ ἴῃ [ω806- 

1) δοηρίον γι άθ Αὐιβίορῃδηϊβ ΧΙ]. 4. Βοιρκ. διήχϑρευε δὲ αὐτῷ 
(8ο. Κλέωνι) ὁ ᾿Τριστοφάνης ἐπειδὴ ξενίας χατ᾽ αὐτοῦ γραφὴν ἔϑετο [χαὶ] 

ὅτι ἐν δράματι αὐτοῦ Βαβυλωνίοις διέβαλε τῶν ᾿1ϑηναίων τὰς χληρωτὰς 

ἀρχὰς παρόντων ξένων. 0. δεύτερον δὲ χαὶ τρίτον συχοφαντηϑεὶς ἀπέφυγε 

χαὶ οὕτω φανερὸς χατασταϑεὶς πολίτης χκατεχράτησε τοῦ Κλέωνος" ὅϑεν 

φησὶν “αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ὑπὸ Κλέωνος ἅττ᾽ ἔπαϑον (ἅπαϑον οϑῦ ἴπ δοχίι) 

ἐπίσταμαι δὴ" καὶ τὰ ἑξῆς. Ὁπᾶθ τοῦ ἴῃ 108 ἃ ΟἼθομθ νοοαῦαπι 6586 

Οὐοτηϊοιπὶ αἰβοίμηβ. Θηοὰ δ οὐἱρίηϊβ Ρουθ ρυϊπᾶθ. δοοιβα 6 πὶ δἰ ποῦ, 

ΠᾺ]1]ὰ οἷὰ8 ἴῃ Οὐμϊοὶ {ἈΡ.115 ἱπαϊοαίίο οβϑῦ, 864 ἰγτδαὶἀθυιπῦ πομπ}}1} 

ἩΠοάϊαπη δὰῦ Ναπογδι ἴθπι δαῦ Αορὶποίαπι. δαϊη [Ἐ1586, ΠοῸ ῬΟΒΕΓΘΙΠΌΤΗ 

ογίαββθ ααοᾶ ραΐθι. οἷι5 Δορίποία οϑϑοὺ δῦ απο ἴρβθ Οὐτηϊθαβ Ῥγδθαϊδ 

101 αὖ χληροῦχος γοβδί(ογοί. Υ. 5680]. Αοἢ. 668. οὐ ϑουῖρί. Υἱῦ. ΧΤΠ. δ, 

Βοῖρκ. ΤΙῃ Ὑ  βρδτθμηι ν. 1284 ]]}πβῖο νἱἀθῦιν 6550. δα ᾿ἰΐοπι (ὐΠἶθ0 ἃ ΟἼΘΟμΘ 
Ῥτορίου Εααϊδοβ Τὰ θα] μὴ) ΠΠ]αΐαμπι, οὐ οχ ἐοΐο 60 Ἰοθὸ ΘΟ]]Π]ρΡῚ ρούθβὺ θχοὰ- 

δ] ΟΠΘ Δ] 1] πᾶπὶ οὐδ] 586. ποβέσιμη, απὰ οοπίθηΐιβ ΟἸθομ, Ῥυ]οΟΣ 8 ἵἴππ- 

βύγα οι Ἷ8. ΠΊΘΙΠΟ1, ΔΟΟΙΒα ΟΠ πὶ α]ζου 8 Ῥσοβθα τ πο] που]. 

2) δ6χ ἴδγϑ τ} Ραββιιαπι ἃ ΑΘ ΐἶβ Βθρ θα  ] ΟΠ6 1 ὙΘΙΒ15. οὗ ἴῃ νὰ 
ΡΟΣ 4ιᾶπι Ποβύθβ ἃ ῬΟ]ΟΡΟηΠΘ80 ΡῈ. Νοραγ δ τορίομοπὶ Αὐὐοδμπι ἱπναβισὶ 

᾿ΐρι [ϑοῦαἹ ογδῦ 508. οὐαῦ Ῥαρο5 ΔΟΙΔΤΠδΘ. 



ΧΙ 

ἀδθηηοηΐοβ. ἰαηΐα οϑὺ τι το πτι8 ΘΠ τιὖ ἐγ ἸΓΟΥΘῊῚ ατι1 ΟΠ 
Ῥαίσαθ διιὰθ Ποβθ 5. ἴοθατιβ ἔΏΟΘΓΘ ΔΒ. 15 510 πΠ]Ο 1501 τη θα] θη {π0. 
Αὐ ΦΙΘΆΘΟΡΟΙΒ. πη ΘΧ ΟΟΡΒΪΠΪβΒ ΑΟΠΔΙΠΘΗΒΙΠΠηὴ τοῦ ΟὈΒΙ ΘΠ) 
ΑΥΤΙΡΙ . οὐ 510 ΠῸΠ ΠΠ060 ΘΟΧΊ πὶ ρΡ56 ουϊίαΐ, 564. 50Πη08 ΟΟρῚᾧ 

ΔΡΡιιπηθηΐῶ δὰ ἀθ Ρᾷ06 ἴδοίθηα δααϊτθ; οὐ πιοχ, ἰδηΐα θϑί 

6]5 Παποῖα 1η ᾿ρϑῖτπιβ οασδα, ΟΔΡΙΘ 5110 ΒΌΡΤδ ΤΊ ΘΉΒΆΤη. ᾿ΔΠ]ΟΠ] 81 

Ροβιίο σϑυθα ἴδοι. [Π0 Τ]ΒΘΤἸΟΟΤ Ἰδπὶ [ΟῚ ΠΠπ|ι8 ΘΟ ΠΟΙ Π1θὲ, ΤΘΙΘΡἢΪ 
Πρυοὶβ ᾿πΠἼΡΙ 61] ρᾶηποβ ᾿παπαΐτι8. Θ᾽ Βα 16. ΞΘΥΤΟΠΘ Δ Ὀτιθη 5. οδιι- 

58) 581 8660 δἀδοίοι ἰαηΐδατθ οἰποδοῖα ἃ ῬΘΥΒ ΒΟ η 6. αἸοὶΐ 

π΄ ἰαπ ἀ6η} ΟΠΟΤΊΙ5. ΔΥΡῚΠΠΘῊ {15 6715 Θομσ]ποδίτι. [)61η616 [ΌΤΤΙΠῚ 
ΠΌΘυπ ΜΙ Θρα ΓΘ βΙθτι5 οὐ Βοθοίϊβ ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ ΘΒΠΒ6116 ΟΤΉΠΙ115 ΡΤ86- 
μοί. Ὑουβαβ Πηθπ [Ἀθτ186 οϑὺ αἰ γθυθῖππὶ ἀμοιβαῖον Ἰηΐον Ὁ6111- 

ΘΟΒΌΠ [δ Δ ἢ τ οὐ Ῥ8 15 ΘαρΙ ἀπιτη Π)]ΟΘΟΡΟΙῃ. ἴῃ απὸ ἔθϑεϊγθ 
5101 ΠΥ ]ΟΘΠῚ ΟΡΡΟΠΈ ΓΙ ῬδΟΙ5. ΘΠ ἃ οὐ Ὀ61}1 Π]Βθυῖαθ. Τὴ 

Ροβίγθμηδ. βοθηᾶ ΡΙῸΘΙΓ ΓΔ οΠτ5. σπ]πουαῖαβ οὐ ο] 5, Π) ]- 

ΟΔΘΟΡΟΙΙΒ. ἀαΓ6Π} Ὑ]Ἱοΐου ἴῃ ΟΘΥ Δ] 6. Ῥοίίου!ο ῬΤΟΟΙ τι τπ1Πὰ 

οαπῃ ΟἼΟΙῸ οχὶΐ ΠΤ ΠΤ ὑπ] ΠΠΠ}}0 816 πὶ οδ Δ 8. 

Τη Βαυθιβ. αὐ αι ΟῚ ΤΉ ητι8, [ΟΥἴαβ56. ΘΕ 81 ΤΡ 5, 
ΔΟΙΙ ΤΟΥ ᾿ηγθῃϊτπ1 ΟἸΙΟΙΙ5. ἴῃ. ΟἸΘΟΠ ΘΗ, ποία 116. οϑὲ πᾺ]1ὰ5. ἀθ 

6110 απα]θ5 ἴῃ μᾶὰο ἴϑθυ!α ϑυιηΐ ΠΟΙῚ ἀΠΘΓΘΙαΒ. ΠῸΠ|ΔΠῚ 6] 85 
αἀθρυθοδίομθιη. ὙἹοίουϊα ἃὉ ΑἸΠΘΗΙ ΘΒ θτι5. ἴῃ. ῬΎΪΟ ᾿ηβα]α 5Ὲ}Ὁ 

ἀποῖθιιβ ΟἸθομθ οὐ Πρηιοβίμθηθ τορουῦίαία ἃθο ΑὐἰΠ ΘΗ] ΘΗ ΒΙ11Π) 

ἈΠΊΤΠΟΒ. ΘΙΌΧΟΙΑΙ, ἃ60 ΤΔΟΟΠτη] ἀθρυθββοσαΐ, τὖ μῸῸ ΘΙ ΡΟΙΘ 

πα}1ὰ Αἰμθηΐβ ἀαθιζαἰϊο Θχβεββθ υἱάθαίαι ααΐη ΒΟΟΙΠΏΘΓΘ 

οοδοῦβ Τδοοηϊθτι5 νἱοίουϊα ΑἰΠΘΗΙΘηβιθ5 ἱπο!] ηδύπισα οϑβδθί. 
ἩΐΠΟ ΟΙΏΠ6Β5 ΡδΟΙΒ ᾿ἰπθιιηαθ ΘΟΠ ἘΠ 065 ἃ ΠΟΘΙ τι5. ῬΤΌΡΟΒ [ἃ 5 
ΔΥΤΟΡΔΏΪΟΙ ἃ ΒΈΌΡΘΙΌΘ ΟΡ ϊδυτιηΐ, ατι8 } ΟὉ 1ῸΠ} ΒΘΥΘΙΘ Ρ6Γ- 
γΘΥΒ [αἴθ ΘΟΙΊΙΠῚ ΤΟΡΓΘΠΘΠαΙ ἴῃ Ῥδοῖβ ν. θθῦ. : 

ΑἸΙῸ5 ὙΠ ἴῃ Πδὺ ἔαθα]α οοηβρίοθα τηθηίο ἢΐ, 46 απὸ 
ἀϑαπθ δά ΘΧρθα οπθι 5] ου]Ά πη), ἀπὰθ ροβὲ ἀθοθπὶ ἃπη05 ἔδοίδ 

᾿ϑϑέ, ἰδοθί ἔθυθ ἰβίουϊα, ΠΘΠῚΡῸ ἀπιοῖβ ΡΟ [Ογβαπθ ΤΙ ΔΟΗΪ. 

ΝΟΙΉΪ 5. ο᾽τ5. πα}1ὰ ἀριἃ ΤΟΥ ἀἰάθηη. πηθηΐίο Πὺ δηΐθ ΔΠΠΤΙΠῚ 

Α. Ο. 422 (ΤΥ. 15). Ὁϊ τὸ5 ρϑβία 6]85. δαδχ ΟΟΠῚΠΊΘΠΊΟΥΔΙΌΓ. 

ἘΣ νουβίθιιβ 020 564. ᾿ιοβίθῃυ ΘΠ] ΓΤ ϑΟΘ ΘΙ ΠΟΠΙΟΤ ΠῚ 8 ΠῚ 80ΘΓ- 
ΤΠ. πὶ ἔπ]556 αἰβοίμηιβ. [Ι͂ἃθ Ῥδοὶδ σνϑῦβ 4173. 1ηΐθ1 ΘῸ5 

αἱ ΤηδΧΊΤη6 Ῥ8ΟΪ ἔδοϊθημαθ οὐβδίαυθηϊ τηθιηοσαίῖαν. Θππη [Π6- 
αἼΘΗΒ 6] 5 τηθητο ἢαΐ ἂρ ποβίσιη (Βα. 1290... ΤῊ. 841. 

Πδη. 1039. οἰ0.), νἱχ ἀπ] 1 ροΐθϑῦ ααΐη ΓΘ ΡΟΤΘ απὸ ἀοοία 



ΧΙΠ 

δῇ πᾶθο ἴαθυϊα Ὀ61] ἴδαϊου Ὑθῃθηθηβ δὲ δβϑίατιιβ [που], 
ΜΟΥΙΒ 6]85, ατᾶὯθ ἃ ΤΠπΟΥγα]46 τηθιηοσϑίπι (Υ1. 101.), ἀθοθηη 

ἔδυθ ΔΠ115 ροβίθα δοοαἸζ, τη βαῖιθ Θ]15. ἰδ} 51 Π}1Π15 ἔα] ΠΔ87- 

Τα ίϊοηὶ ἔθϑιναθ οἱ σπᾶθ ἰθρὶ{πι τυ. 1178 5ᾳ. ἢσ]ὰ5 ἔα θα] πὖ 

ΒΌΒΡΙΟΙΟ Ὑ6] ΟὟ 8115 οδιιβὰβ 4Θ ὙΘΥΒΆΤΙη ΠΙΟΤῸ] ἢ46 οὈογία 
γα ]θ. ΘΟΠΠΤΤηΘία1. 

ΜΡ αἸΠ0116 οϑῦ αἰνίπᾶγθ ΟἿ] ἰδΠῚ 8ΟΙ Θ᾽ ΕἸ ΡΙ ΘΠ 
οὐ 1 Π8ο0 οοΙηοθαϊδ δὲ ἴῃ 8115. ἴδῃ) ὙἹρΡΊ ἢ Δ ΠΠἾΒ ροβί ΠΊΟΥ- 
ἴ8η1] 6]05 ἴθ Πδη]β, Ἰηβθοίαϊςιβ 5:0. ΟΥ̓ΘΑΙΌ116 οϑὺ ἴῃ ΘΟ 

ὨΤΙΠΠΘΙῸ [π]556. ΟὈΠΟστη ααἱ {πΠᾶρῚοἱ 6]π5. ΡΒ] ΟΒΟΡμΪοὶ ἀοοία- 

Π8ΠῚ οὗ ΟΡΙ ΠΙΟΠ65. ποΥᾶβ ΤΘΙΡ Ὀ]Π]ΟΔ 6. ρῬου]οα]οϑὰβ Πθοσθηΐ. ὅϑ6:- 

ΠΠΟΠΘΠΙ ΟΠ θη 65 τούπιπατπη οὐ ρϑυθὶθραπίθιῃ (τοῦ στόμα- 

τος τὸ στρογγύλον) ἰνηϊίαϊμη 86. 6586, βθηςθη 85. δαΐθη 6718 
αὐ γυ]ρατο5 (διανοίας ἀγοραίους) ἀονίξαββθ ῥγοβίθίαν ΟὈΠΘαΒ 
ΠῚ 507: 

Οδτριῦ ϑἔϊδπι ἴῃ πᾶς [ θα]ἃ ἸΘρα Ομ πτη, αα88 ΠΟ ἰθΏΡΟΓΘ 

5010 ἐρθα θη οΥο5 υἱαθηίαι ἔα͵556, ᾿πχυτίαηη οὗ ΡΤ ΟΡ ΘΗ 81: 

βδθυ 8} ἀθουθὶ ΜΙ ΘρΆσΙοἱ τΘρυ μθπα]ῦ; Τπ]βΕ{{|4|π0 {τ Ὀπ ΠΑ ΠΠπ1 ΠῚ 

ΤΟΥ Ή5π1Π) ροΒἸηρὶς; οὐ Ἰηΐπηθ ἀθ] [015 ρθπτβ αποα συχο- 

φαντία γοοραθαΐαν τὖ ρϑβίθιῃ ἃ Ῥθυ ποθὴ ΤΘΙΡᾺΙΠΙΟαΘ. ὙΘ6- 

᾿ ΠΊΘΗΤΟΙ αδηπηδΐ. 
Ωυοὰ «(4 Βοθοίοβ, χαὶϊ πὶ ἴθ πᾶο ἕαθαϊα {ππὶ ἴθ ῬδΟΘ 

(1008) ἀθατθ οπὶ ΜΘρΡΆΤΘηΒῖθτι5. οὐ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ51 15. ἴοτο Αὐοο 

ΘΧΟΙ ΙΒ 6586. αἸοπ αι, ΘΟΠΊΤΊΘΙΟΪ ΘΟΤΠῚ ΟΠ ΑΒΘ ΘΉΒΙθτ5 
ΤΠ ΘΙ ΠΡ ΟΠ. οαπβα αὶ ΤῊΘΌΔΠΟσ ΠΏ ἴῃ Ε]αἰαθαη ᾿ΠΟΌΤΒΙΟ 

ῬΥΟ 6111 Πα]ὰ5. ἃππὸ ἴδοία (ἃ. 451). 
Ῥοχ [οίδηη ἔα θυ] Ῥδο15 ρα ΤΌΠτι8 ἈΡΥΊΟΟ]α ΠΙΘΆΘΟΡΟΙΒ ᾿ΡΒ1τ85 

ΟΟμΪοΙ δηΐμηιη οἱ βθηίθης δὴ ΘΧΡΥ ΠΗ. Ὁ ο᾽ὰ8 ΠΟΙΏΪΏΘ 
Οοἶγθ8. 5805 οα]ραΐ Αὐϊβίορῃδηθβ απο πο ἸΠ 6 ]ΠρΡΘ θηΐ 856. ᾿Ρ808 
ΠΟΙ ΠΪΠΠ5 ΠΠ8Π| ΤΔΟΟΠΘ5. ὉΘΙ]1Ϊ οδιιβᾶπη ὈΓΔΘΌΪΒΒ6 (οἵ. Ῥδο. 
6004 54.); οὐ ἃυγορδητίδηι οἱ ογΘα Ὁ] 1 ἴθι ΘΟΤ ἢ ΤΘΡΙΘΕΘΠαΪξ, ααὶ 
ααοίθ5. οἰ αΐθηη θοττι Δ] ἱβ ἰαπα ]ι5 οἴἴθυνθι αὐ] αν ]β ἔΆΟΘΤΘ 
δὲ Θοποθάθυθ ρῬδυαί θϑβοηὶ (811.--- 814, 6096.-- 640. Εᾳ. 1202... 
ΝΘ. ΟἸΠΠΪΠΟ ἱπηριΟ 16. οϑὲ Οὐμϊοαπη ΤΙ ΘΟΡΟΙ 18 ῬΑ ΘΒ 
Θρῖββθ, ἰάαπθ βρθοίαζουϊιι5. οορ τη ἔῖββθ (442 54.). Θαοά 5ὶ 
ἴΐα ἔα, 6 σοῦβὰ 861. (ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὁ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσὶ) 
ΟΟἸΠΡῚ Τουίαββο ροίθδί ρᾶσνδθ βίαϊασταθ ἔαϊββθ ΑὐΙβιορμδηθηι, πα 

οχ Ῥαοὶβ νοῦβϑιι 7171. ΘΙ τ) ΘΠ [5586 ΟἸΒΟΙ Π]Π8. 

᾿᾽ 

- σαν ὦ ι΄, Ὡϑϑμσ.."""ὉὩ να να νιν μννανα, κς, ϑῶ,, 

λα». 



ν 

ΧΙ 

Τηΐοι ΤιοΘ ΘΙ ΟΠ105 δὲ ΑἰΠΘη]Θη565 ἀθασο δηΐσηο αἰ]πα1- 

οαὐ Οὐποιι5. δῚ ΠΟΤ Τη. ̓ ΠΟΌΤΒΙ ΟΠ] Ότι5. πγα]ΐδ πλα]α ραβδὶ θϑϑϑηΐ 

ΑἸΠΘπΐθηβθθ, ΠῚ5. 1 ΤΠΘΠΠ]ΟΥΙ 1 ΤΘαΙρῚς Ῥ]ΘὈϊβοιθατη {Ππ4ὶ Μορὰ- 

Τίσαμη., πιο, απδ ΠΥ ]5 ἀβϑίαθπιθ τορατθηΐ [ΔΟΘαΔΘΙΊΟΗΙΙ. 1650] ὴ- 

ἀθ᾽6 πο] αἰββθηῦ οὐ τὰ ΠΪΠΪ5 θϑυ πϑ θυ οὐ ᾿ποοηβι ἀθυαΐθ ἴῃ 

ΘΙ] 56 ῬτΔΘΟΙ Ρ [55θηΐ. 

ΟἸοῦῖ ἴῃ ἀπιᾶ5 ρατίθϑ οοη τ 15 (ἡμιχόρι Ὁ) ἀἰνίβιο, ΔΙ ΓΘ ΠῚ 
ῬδΟΙΒ ΘΟΠΒΘΓΥ ΔΙΙΟη1 [αν θηΐθιη, αἰ θυ ἀπ ὈΘΙΠπ1ὴ οὐ π] ΠΟΘ πὰ ΟΠ ρίθη- 
161}. ΘΟΙΏΠΊΘΉ ΓΠ1Π} (ΤΟΙ ϑϑύ ατιοα 51Π}1}} πηοαο ἴῃ Ὑ ΘΒρ15 Δ ῃ106- 
{ὰ. ἸὈΪ ΤΠΠΠΠΘΙ5 ΠπῈ0 1018 }}} ΘΟ θα, οὐ Ἰποοιηπηοάδ ᾿Πγ 166} 

Θχροππηξ ῬὨΙ]οοΙθοη ΠΙπιβαῖιθ ο8 Βα ΘΙ γοίθοη. (πὶ Ρ8οὶ οἱ 

Τιϑδθ ανθηῦ νἱοίοσθα θυδάπηΐ, οὐ ΘΑ ΟΠ ΔΙ ΑΟΠΆΓΠΘΉΒΘΒ, 

ὙΠῚ ΤΟ ΙΒ] οὐ ᾿Πηη}165. αἰ ῬΥΠΠΟ ῬδΟΙΒ. ἃΠΊΔἢ [6] ὩΡΤΙΟΟΪΔΠῚ 

ΙΔ ΘΟΡΟΙη ἸΔΡΙ ΑἸ θτι5. ΟὈττιΘ 16 σοϊπθυαπΐ., (θυ τ Θιιη τ ἄνδρα 
φοόνιμον χαὶ ὑττέρσοζρον (912) ΘΟΠ] ΠΟΙ σοι θη ἀδηΐ, ἰδτ- 
ἄθβαιιθ Ῥδοὶβ («ΠΖιαλλαγῆς) ρῥταθαϊοδηί. 

Οδαδδθ απᾶθ βθοιηάπηῃ (πη οστη (51 56.) ῬΘιοΙθιη δά ρ}16- 

Ῥιβοῖιμη ΜΙ ρδτοιτη [θυ πιπη οὐ ὈΘΙ]Π τὴ οοποϊ [απ πππὶ πη ρα] θυ ηΐ 
ἔρίνοαθ Ομ πὸ οὐ ἰθνθβ, [ουίαββθ οἔϊαπη Ποίαθ, νἱαθηζιν 6586. 

Τάθηι ἀϊοθπά πη οϑὺ 46 ΠΑΡ γα οη6. ἴῃ Ῥδοὶβ σϑυβίθιθ θ0Ὁ 56... 10] 
ῬρυῖοΙθ. οαπσῃ ΡΒΙαΪα βοα!ρίοτθ {Ππιδύγὶ ΘΟ] 510 ἴῃ δαιτὶ οὔ] α8- 
ἀπ 580 Υὶ υΘυϑΊΟη 6. {ΠΠπ|βατιθ πιθίτιβ η6 ἰᾳ ἴοι 510] τη016- 

Βα αἰουυθί, ἃ0 ΗΘΥΠΘ. οχ ρουβοηα (ὉἸΉΪΟΙ Ἰοατιθηΐθ τιὖ γοΙἃ 
οασϑα Θ᾽ ΟΥ̓ΡῸ 6111 ᾿πηπϊ(πιν. [06 οδιιϑαὰθ Ὀ61] Αθρίηδθ 
Βα Ὀ]Θοῖο ἃ ΤΠ πον ἀἸ6. τηθιηουαίι, ἘΕἰχ ἰδία Ἰοοα 016 ἴῃ ν. 581. 

(τὸ ψήφισμα τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας) 50] Πα οατο νἱἀ θέαν Οὐμηϊ- 
Οὐ. Αβραβϑίδθ Ῥϑυο 15. διηδβίδθ ᾿ηϑθ ρ ΠΟ η6. ΡΙΌΡΟΒΙ πὶ [|586 

᾿ς 1 ἀθογθίπμη. ϑρα θὰ 8ἃ0. Ῥυ τα οδιιδὰ ἰαἰϊξ παπα ἀπ 16 
αἰΐα οὐ νϑέυβία ἴτὰ ΑἸΠΘηἸθηβίπι πὶ Ῥτορίθυ ἀθίθοϊοηθπι ΜΘρΆτθη- 

511 οὐ τθοθηΐθιη ΔΠ ΠΘ ΠΟΥ ἢ ῬΥΆΘΟΟΠΪ5. ἃ Ὁ ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙ Ότι5 Π 55] 

πὖ οατὴ ΜΘΡΓΘΉΒΙ 15 ΔΡΤΊ Ὁ]Π]ΟΙ 1} 15 5801 ΘΟ] ΠΟΤ ΘΠ (ἐσεεργασίαν) 
Ῥοβία!ατοί, ᾿πθυ [θυ οπθτὴ ἁιιξ βα] θη ἸΏ] 1118 1 ΔΙ] δ], ἀθ χα 
ἰδ, αποα ΜΪ στη νἱαἀθίαν, ἰδοθηΐ οἱ ΤΠπογ θα. δὲ ποβίορυ. 
ὕπαρ οοπδίας ἃθυπαδηίθηι ΟΟΠ ΡΤ ΠΟ Π15. πηδίθυϊα πη Δ ΟΟΙΠη- 
Ἰαΐδιη θ880, ἰΐα τπὖ σγιινϑὴρ ἰδίθ τοῦ Π]εγαρικοῦ ψηφίσματος 
δ ἰοίδηιν ἨΘΙ]αάα δΔοοθη θη [0116 βυίποοτοί. Θυϊάαπ!α ἀθ 
γΑΙΠΒ. 6111 ἢ] 5 ΟΘΙΘΌΘΥΤΊΠΗΪ Οδιιβῖ5. ἈΠ 015 βίαςιϑηλ5. ΠΟΟ ΠῸΒ 

πηΐνθιβα ἰβίουϊθ ἀοοθί, αἀαδπᾶο οϑπίθβ ἀπᾶθ νἱοίηδθ δθιηι]δ8 



ΧΙΥ 

ἃ0 Ῥοϊθηΐζθβ, 1061 ατιὰ8 1ΠΙΤΪΟΙ 86 οτᾶνθε οὗ δηΐαμπδθ Ἰδπηαα- 

αατη οχετογπηΐ, δάγνθυβα ΠΌΠ Θ 5101] Ορροβιίδθ βίδῃηξ, 5 ΒΡΙ ΟΠ 68 

αἰσᾶαθ Ἀ]Θη5. Ὁ]ΟΙΒΟΘΗΟΙ οὐ ἈΘΡΥΘαΪΘΠαῚ ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΘΙ τἰγαα 8 
οδρίδηβ., ῬΓΆΘΒΘΓ ΠΤ 51 αἴγθυβαθ ΒΕ ΡῚ5 οὐ οὐἱρίηΐϊβ βίης ΔΙ] Οβαθ. 

Τ]ΟΙῸ5. οἱ ᾿ηϑταϊα οοἰδηΐ, Ὑ6] θυ ΒΒ 8 ΠῚ ΤῸ) ἰδ 81 50] η- 

ἘΠ|8Π}| 580 50 }ΠΟΘΓΘ 84 ὈΘΙ] τὴ ἔπηθβίασῃ οὐ Ἰη υ ΘΟ τη Θ0Π- 

απ τη. 

Αα τηθπιδ θὰ ᾿ηςθ Προηδ αἀᾶθ ἴῃ πὰρ ἔαθυϊα 46 Μορὰ- 

ΤΘΉΒΙΌτ5 οἱ ἀθογθίο Μθρδιοο αἰσαηΐι πῸΠ ᾿ππ{116 ουὶέ ραιιοὰ 

α6 οἰναίθ θα. ψαδηΐαχη ααἰάθῃῃ δα Αἰμθμθηβθβ αἰ πηθί, ΠΑΤΥΆΤΘ. 
Ατοΐα διη!οἱἔϊα ᾿ηΐθι ΜΙ ΘΡΆΤΘΗΒ65 80 Τ,.ϑΟΘαΔΘΠΊΟΏΙΟΒ, ΔΗ] 5 ΡΘΠ- 

[65 Πογίοαβ, ἔπθσαΐ ἀβαὰθ δὰ δηηθμη Δ. Ὁ. 401.. απο. ααὰπὶ 

ΜΘΡΆΓΘΗΒΙΠΠῚ ἢ Π65. ὑγΆΠΒΡΎΘΞΘΙ ΟὈΤΙ ΤΠ] ΔΡΤΌΤΩ ΘΟΓΌΤη ΟΟΟαρδΒ- 

βϑηΐ (ΤΠπο. 1. 108.), πα] τὰ ἃ [,ΟΘαΔΘΠΊΟΠΙ5. Δ ΧΙ πη. αἰ 60 

ἰθ ΠΡΟ οὐ 'ρ8ὶ 6110 Μίθββθῃηϊδοο ἰθυο Ῥυθιηθαηΐαυ, ΒΡΘΙΘΑΤΙ 
ῬΟΒΒΘ Ταῦ! δ βοοϊθίδίθῃ ΑὐμθηἸθηβιατη ἀοίθοθυιηί. ῬδΟΙΒ. ἈΠ 

Ἰηἐθη]θο5, Ὀ61|10 Ἰηΐο Αἰμθηϊθηβθβ οἱ Αθριπθίαβ οοηῆείο οἵ 

ΟΟΡΠ5. ΑἰΠΘΠΙΘηβίατη ἴῃ ΑΘΡΎ θα Τη15515 (ἅπη0 45 1.), ΟΟΥΤΆ ΗΠ 
ἀπᾶ ΟΠ ΕΡΙ ἀαυτβ ΜΙΘΡΑΓΘΠΒίππῚ ἈΡΤΙΠΙ ἰζΘΥαΤ ᾿ηγαβουιπξ 

ὉΠ ΘΠΊατι6. ᾿ρ581η ΘΟΙΤ ΠῚ ΟΡΡΌΡ αν πηΐ (ΤΉτιο. 1. 105.}, ΠΟ ῬΟΒΒ6 

ΑἸΠΘηΙθηβθ5 ΜΡ ΥΘΉΒΙθ5. ΟΡΘΠῚ ἴθυτθ τα; 56 ἴῃ 60 ἴἈ|5] 

βαπύ, ΑἸΠΘΗΙΘΉΒ65. ΘΗΪη). ΘΧΘΙΌΪα ἃ Αθρίηδ ἴηβαϊα τϑυοοδῖο, 

Μγτγοηϊάθ ἀπο Μοραυαα ᾿ηγαβουππΐ Ἰθίατιθ ΟὐτΙ  Π]ο5. Ὀ185. ῥτο- 

ἔπ ρασηΐ. ῬδΟΙΪΒ ὙΘ1Ὸ 8Π}15 ροβέ, αὐτὴ} ΑΠΘΠΘΉΒΘ6Β ἴῃ ΡαρΡΠδ 

844 ΟΟΤΌΠΘΕΠ ΟΟΠΠΊἾ5δ8, Οἰδά θη βαβ  πϊββθηΐ, ΜΙ ΘΡΆΤΘΗΒΘΒ οὐοᾶ- 

ΒΙΟΠΘ. ἰδία. ἃνιὰθ δἰτθρία ππὰ απ Βοθοίίβ, Ῥηοοθηβίθαβ, οἵ 

Ποοῦῖβ. ἃ0 ΑἰΠΘΗΪθηβίαπη βοοϊθίαίθ αἀθίθοθοσπιπέ (ἅππὸ 445. τ. 
ΤΊο. 1. 114.), ῬγδθβιαἸασηατιθ. θοῦ ᾿ἰπἰθυ ϑοθυαπΐ, ΘΧΟΘΡΙ5 

Ῥᾶιοὶδ ααὶ δὰ Νίβαθαη, Μρϑρασαθ ρογΐπηι, ρϑυαρουαπηί. Ἐκ 
Θ0 Τθιῆρουθ ἰηΐθ Αἰμθηΐθηβοβ οὐ ΜΘρΡΆΤΘΗΒΘΒ, ααἷᾶ ΠΟΙΕΠῚ 

αἀοίθοιο ρυδθοῖραδ οδῖιβα ἔπουαΐ οα1 ΘΠ] πὶ α105 ΘΠ ΘΙ ΥΊΠΉΤΙΒ5 
ΒΟΟΙ ἀθβοϊβοθυθηΐ, οὖ σαὶ Μορασἀθ. Ἀββᾶ ΠΟ ΔΙΏΡ]15 Ῥο]ο- 
ῬΟΠΉΘΒΙΟΒ. 1ΠΠΘΙΘ Ρ61 Πρ (ἰθταηΐα ᾿π θυ πιάθυθ ροίθυδηΐξ, ᾿ἴρ8ὶ- 
416 ἃ ΤηΔ11 ΟΥΐβαθο Θχοὶϑὶ ουδηΐ. ἅθρτθ {πἰθυηΐ οὐϊαπηα 16 

ΠΡ] ΟΆ 116. ἴῃ ΜΙΘΡΆΓΘΗΒΘ5. ΘΟΠΟΘρουηΐ, ἰδ τι Ομ 115 τα Ποηϊ- 
Ὀὰ5 γθχδυθηΐ 605 ΘΟ ΠΙΘΙΌΪ 16 ᾿ΠΐΘῚ 605 οὕ 56 ἴ08085 ῬτΌΒΙθ6- 
τϑηΐ. Ναμιατι6 οἰϊδμι δηΐθ ρ] ΘὈϊβοϊξαπι ΜΙ Θρατίοα πὶ ἃ ἕοτο Αὐεῖοο δὲς 

ΘΙΡΟΥ 5. Θχοϊαϑὶ θυαπΐ Μοράγθηβθβ. ΤΊπιο. 1. 61. ἄλλοι τὲ στα- 



ΧΥ 

οιόντες ἐγκλήματα ἑπτοιοῦντο ὡς ἕχαστοι χαὶ Π]εγαρῆς δηλοῦντες 
μὲν χαὶ ἕτερα οὐχ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τὲ εἴρ- 
γεσϑαι τῶν ἐν τῇ “1ϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς “4“ττιχῆς ἀγορᾶς 
παρὰ τὰς σπονδάς. 199. τὸ σπιερὶ ᾿Π]εγαρέων ψήφισμα ---, ἐν 
ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσϑαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ “1“ϑηναίων 
ἀρχῇ μηδὲ τῇ “4ττιχῇ ἀγορᾷ. Ὠϊοᾶ. 510. ΧΤ]. 89. Οὗ ΑΟοΜ. 
δ11--ὅ2ῶ. Ἠοο οὐϊπιη ῥϑιιοὶβ ροβῦ Δ ΠΠ15 ἴῃ ρουθαη ΘΧϑ δἰ, 

ααδηἋο ῬΘΙΙΟΙ5. ᾿Ἰηϑ]Πρ οηΘ ΟΠ η0 ἃποίουθ ἰαύαμη οϑὺ ΒΆΘΥ ΤΠ 
1Ππ4 ἀθουθύμπμη βῖγθ Ῥ]θὈἸβοίτπιη οοηΐσα ΜΟραυθηβοθ (ἃ. 4981. 

᾿Ἰηθπαπίθ, πὖ νἱαθίπι") απο ὈΘΙΙατὴ ῬΘΙΟροπηθβίπη ρορουϊύ. Οἱ 

Ῥαο. 008. ἐξέφλεξε (Περιχλέης) τὴν τεόλεν ] ἐμβαλὼν στεινϑῆρα 
μιχρὸν Π]εγαριχοῦ ινηφίσματος 1 χαξεφρύσησεν τοσοῦτον τεόλεμον 
ὥστε τῷ χατενῷ | ττάντας “Ἄλληνας δαχρῦσαι. τούς τ᾽ ἐχεῖ τούς 

τ᾽ ἐνθάδε. ῬΙαί. Ῥοι. 380. γράφει τϑήφισμα χατ᾿ αὐτῶν Χαρῖνος 
ἄστεονδον μὲν εἶναι χαὶ ἀχήρυχτον ἔχϑραν, ὃς δ᾽ ἂν ἐπιβῇ τῆς 
ἡ“ττιχῆς ἸΠεγαρέων ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι. ἨρΙρ. ρ6Γ. Ῥτάθο. Ὁ. 258. 
οα. Οχ. διὰ δὲ Χαρίνου τὸ χατὰ Ἡεγαρέων ἐχύρωσε ψήφισμα 
(Περικλῆς). 

Μαρπὰ δυίθηι ἰηΐθι' πᾶπο [θα] ἃὸ ῬΔΟΘηῚ, α86. ατιαύ- 

[01 ΔΠΉΪΒ 5605. ἀοοία οδύ (ἃ. 421.). 1Ἰηἰουοθαϊς ΒηΠπᾶο. Τ[η 

αἰχᾶστιθ απ απ ὩΡΥΊΟΟΪα, Π]]ἃ αᾶθ. ΡΙΟΡίΘ ὈΘΙΠΠ1ΠῚ ῬΑΒΒΙΒ 

οϑύ: 1ὶὼ πίτασιιθ ἴοθαϊιθ ῬΘΟΪ]Π16. οὐ ρυϊναΐαμη ἃρυίοοϊα ἴδοι; 
τἰσᾶσιιθ ἴῃ ἤπθ ἰππα!ογαη οὐ θβύ να ΘΟΙΡ ΙΓ ΠΟ ΠΘ ἢ ΡΔΟΙΒ 

ΘΟΠΠΟΟΥ ΠΤ. Οἴπὰ ὈΘ]}1 τ }15 ΘΧ μι ροῦ; ἴῃ αἰγᾶσιιθ 6111 δοοθη- 
ἀθηα] οὐρα ἴῃ ῬΘΙΊΟΪΘ ἢ. ΟΘΟΠ]ΟΙ αν τ ἀθουθ Μοράτοὶ δαοίο- 

Τ6Π1., αποα ᾿ηδβέϊραίοηθ οἷπθ ρον ΟΠΒυϊηθιη. Ὀϑι1}10 ἃπίθ Ὀ6|}1 

ΘΙ Ρ ΪΟπΘηὶ ἰαύπιπη Θγαΐ. Αβρθυϊίαθ ἃὉ ΑἸΠΘΗΙΘηβί τι. ἴῃ Ρδ1- 
γ8 ΠῚ πᾶπο οἰγιςαίθη [)ου θα ΘΧΙ Ὀἰΐα βθοιηάππη (ΠΟ ΠῚ Ὁ] 18 
ααδηι 111ἃ ἃ]1ὰ οασιθα δὰ ἰηἰ οἰ [18 Δ ἰηΐ61 ρΘηίθα Τοπϊοδπηὶ οἱ 
Τ)ουϊοδτη Θχοϊζαπ δηλ οΟηΓ}10. ΟΥ̓ΘΌΤΙΒ. ΘΠ ᾿ΠΟΌΤΒΙΟΗΪ τι5. ἴῃ 

Μοραυϊάα Ὀ15 αππιοίδη ηῖ5. ἴδο]5 ρουίαβαιιθ ΝΊβαθαθ οαρίοπθ (ΤΠπιο. 
1. 81.) δα ἰαπίδηι Ἰπορίδηι τϑαάδοῦ θυαηΐ ΜΙ ΘΡΆΙΘΗΒΘ5. αὖ [.806- 
(ἸΔΘΠΊΟΠΪΟΒ Οδτιβ8 ΠῚ ϑιιδγη ἀρ ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΘ5 ὩΡΌΓΘ ΤΟρΙΘηῦ; δ 60 

δαΐθιη. οοπΐτα ΜΙ ΘΡΆΤΘη505. ΘΧΔΟΘΤΌΔΠ ἔπθυαηῦ ΑἸΠΘΗΙΘηΒ6 5. πὖ 

ΟΠ ΘΙ ΟΟΠΟΘΒΒΙΟΏΘΠ ΤΟ ΒΔΙΘη, Οδτιϑαβ ΠΟΠΉ.]1ὰ5. ΟὈ]ΟΙΘηἴθ5 

αὐδθ. ᾿ΘΥΙΒΒΙΠΩΪ ΤΟΙ Θηἷ οὐ Ομ πη {ἀ{1165 νἹἀθηΐ [π1586. 

Τὴ πᾶπο ἑἈὈυ]δπι ρα] ΟΠ ΘΕ Ἰπηδ πη, ρτίβοαθ οοιη θα ΐδθ βρτἰ ὰβ 

γἱρΌ Βα τι6 οὐ ὩΓΟΤῚΒ Πα Θ} 115. ῬΙΘΠΔΠῚ, (δ ῬΥΪΤη 1 ἃηη0 1840 



ΧΥῚΙ 

ΘαἸαῚ, ΠΘΘΟ10 8ῃ Ρ᾽ὰ5 ἰΔΌΟΥΙ5. α8η1 ἴῃ 18} 818} ποβίσὶ αθα- 

ΙΔ ᾿πηρ ΘΠ θυ] πι; βοδίθέ ΘΉ]ΠΊ. Ὁ]τι5 Τουίαββθ ατι8η} τ]! ]πι86. ΟΟΥ- 

ΤΡΊΘΙ5. ΡΠ] ΌΤΙ 5. 80. ΘΥΑΥΙΒΒΙ 5. ΟἸ8Β ῬΤῸ ὙἹΠΠ Ῥατίθ ΘΙ ΘΠ 818 

βπατπί., 5664. ΘΠ πΠη0 Βαρουθιιηΐ πηθη δ 0 Ῥᾶποα απᾶθ ἴοτ- 

ἰδ556. 8115 [0ΠΠ 616 οοπίηρϑί. {0 Π1π| ὥθηθοδθ ΒΘΓΠΊΟΠΘ αἴδι,, “αἋα] 

ἰδία δηΐθ ΠΟΒ Πυθα ΠῸΠ (ΟΠ ΠΟΘΙ 50 αἀπποθα βαηΐ: 

Ραΐθῦ οπηηῖθιιβ νϑυϊΐαβ, Πποπάτπτη οϑί οοοπραία; πη] πη 6χ 1118 

οἴϊδηλ ἔπτα115 το] οπη οϑί. ΕΘΠΟΙΓΘΤ ἀπίΐίθη οοπξρὶί ἢπὶοὸ 

Τὰ] 46 αὖ ΘᾺ ΠῚ πΠδΠ ΘΧ ΑΤΙΒΙΟΡ Δ η15 [θῈ}15 θαθηάδιῃ οὐ͵ᾶ- 

γουὶς τ ξύνεσιν ἠχριβωμένην ἔχων (ἤδη. 1488.}, ΘΥ ΙΕ ββίτητιβ 

οὐ ϑδρϑοιββιτηι5, δὲ ἤρῸ [ΠΟΙΆ ΘΌΠΘΙΒ Τ]ΔΧΊΤΗΘ. ΘΧΟΘΙ]ΘΗΒ, 

Ῥρίστιβ ΕΠΠΊΒΙΘΙπιΒ. (αἱ πηἃ ΟΠ ΡΟΥΒΌΟΠΟ, [)οΌταθο, οὐ Ηρι- 

ΤΏ Π0 ΟΥ̓ ΠΟΘ 5οΙθη 186. δΟΟα Δ ΠΟΥΪΒ απ8}15 ΠοαῚΘ ἴῃ θα ΘΠ 6185 

ΒΟΡΙΡΓΟΥ τι5. δπααὶ5 ΟὈ ποὺ ἔππαδηηθηΐα ροβυϊί. [ἢ ΟΡΘΙΘ ἰδηι 

ἸΟΠΡῸ 80 ἰΔΌΟΥΙΟΒῸ αἸ ΘΥΒΊΒα 16. ΤΟΙ ΡΟΥΊΌτι5. οὐ βᾷθρ6 ροβῦ ἰοῃπρᾷ 
Ἰηΐθυγα}]α τοροεϊο νἱχ ΠΟΙ ροίαϊς ααἱϊῃ ΘΙΤΟΙΌΒ. 8δὺ αρδίθοίαβ 

τη] τορουσθηΐασ. Ηἴβ πὖ Ἰρποβοαΐ ᾿Ἰθοίοσθιη ᾿ζθσττη ᾿[Θ 1 Π}- 

46 ΤΟὈΡῸ. (μποὰ 51 διοίουθημ, αὐ ΤΠ] ΒΘΙΏΡΘΙ ΤΊ ΧΊ ΠΣ ΠῚ 
αβΙθοίβ ΠΟ η6πὶ ρτΘ τΐ, Ῥαα] 10 Θ Θἀδίοσθιη ἰθούπαπθ [ϑοΙ ΠΟΥ ΘΤῚ 

τα] ἀουἴτη. υἱϑηγη 6. 8115 8 ΤΊ ΘΙΙΟΥΘΙῚ Θ]τι5 ΘΟ ἸΕΠΟΠ ΘΠ ῬΤΌΐΘΙΘη- 

(ΔΠῚ ῬΑΙΔΥΘΙΠ, 5815 ΒΌΡΘΤαΤΙΘ ΟΟη ΘΗ πι5 ΘΤῸ. 

ΟὈΙΓΘΙ ΠΊΟΠΘΟ ἴῃ συ. ὅ41. Ῥ10 σχάφει, αποα ῬΘΙ ΘΙΤΟΤΘΠΙ 
ἐγρορτδρῃϊοῦτη ΤΟ] , ΟΟΥΤΙΡΘΠπι1 6586 σχάφος. 

ΝΣ μμμνν,».:............ 



ΟΟΡΙΟΕΣ ΜΑΝΟΌΒΟΒΙΡΤΙ Ηὰὺσ0}5ΟΕ. ΒΑΒΌΙΑΒ. 

ἀπο οὐ ΕΈ Ὁ τ ν τον Ῥαν. ΒΙ0]. Βδρ. 2712. 

ΕΝ ιιιιτὩττἨπἉὩιστ το ἐς βου κου Ῥαγ. ΒΙΌ]. Βορ. 2715. 

ΝΥ τῊἩς" ὀὄὀ το ρου ρεικυκοι δος ρνκςκοινοίνδον ῬΆΣ. ΒΡ]; θρ. 2717. 

Ἐπ ἝἯττς τ νι γαΐϊοδμο - Ῥα]δἐπιιβ ΤΟΧΥΤΙ]. 

ΠΞΕΕὈὈὈὙὈὈὙὙὄΡῸῸΞ:ςΞ τ ςςςκοκ λον νοὶκ ιν ον στο; ξερνρις ἘδυΘ μη. 

ΠΝ ἸὀῤθἸἼήἶ,ητε τς: ρα δ ς ρςκειννοος ΕΊΟΥ. ΒΙΌ]. Τιϑυγν. 81, 15. 

ΝΗ απ ττττ κι ρει οι ποι ρέννο ΤΟΥ; “ΒΙ0]. ΔῸΣ 51. 10: 

᾿πο ρος Εν Μραϊο]. ΒΡ]. Ασρτοβ. 1.. 41, 

Εχ ἷβ ἴρ86 νϑυθαῦπ) οὖ δοουσαΐθ οοπίμ! Α. (οαη οα. Ὠϊπᾶ, 1885.) 

Β. (ρᾷοπθ γϑυθαύ πη, ὁαπὶ οδοηη). (ὐ. (ὁππὶ οδᾶθπι). Ἐ. (νν. 720 --- 885, 

απ οα. ΒοΙρκ. 1857.). 7. (γν. 729 -- Θ28, οὰπὶ οθδαθη1). “΄. (νν. 729 --- Θ28, 

Οαπὶ Θ8 61). ῬΑΒβΙ ΠῚ, ΠῸῚ ἰ]η6 1 γοΥθαἰχη, οοπία!]ϊ Εἰ, οὐ Μαὰ, 9. 

ῬΕΑΒΟΙΡΑΝ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙῚΡ ἘΕΠΙΤΙΟΝΕΚ. 

ΑΙΔ. Αὐἱβύορῃδῃ 358. θα 50} 01115. ἃ ΜΌΒαΤΟ ΟΟ]]οοὐϊΒ. Ποϑαμὺ ΤΠ γ5. οὐ 
ΤΊοθ. ἙΙδο Ῥυΐποθρβ. Οὐταγῦ Μᾶγοῦβ Μαβαστβ. ΕὉ]. Αρυᾷ ΑἸάσμ, 
Ὑρηρί 5, 1498. 

Φαπύ., 1. ϑατηρίι ῬΆΪΠῚΡΡΙ “πιπΐαθ, ὅνο. ρᾶσν., ΕἸογθπίο 1510. Ῥιδοία- 

π8 οϑὺ Βουμπαγᾶϊβ “ππίᾶ. θοα Πα π1ΠῚ ὙΟΪ]ΠΙΏΘη, ΒΘραγα τη δαϊθαχη, ὁ0Π- 

ἀποὺ ἰθα]ὰ5 Τγβ. οὐ ΤΉΘθι. ὁχ οοᾶϊοθ ΒΙθ]]ούμθοαθ {ΤΠ ϊ παι οιηδηδο 
ΘΧΡΥΘ5888. ἴῃ ο]06 ΒΘΟ.Ἱ γ ] απ 18 ἤᾶθο βαηῦ: “Βουμδιπβ {ππία Ἰθοίουϊ 

Κ΄’, Ηδθ658, οδπμάϊαθ Ἰϑοίου, πιβϑαθδηι Πδοῦθη! 8 ΠΡ ΤΘ5885 Ὀ1Π88 ΑΥὙἰβύορ ῃδηΐβ 

ΟΟπιοοαϊαβ, ϑ'δουποδηΐθβ ἔθυηϊηδβ, Αὐὐοατηατθ Τιγβιβίσαύδιη, απᾶ5 6χ οοαϊο 6 

δθο γϑύμπβῦο βχοθυρβίσηιβ αὖ αἰύοσα ᾿ἰηὐθυππη ἀ]οὐ0Π15 ρᾶγ5 δὶ ἀοβίθγθ- 

Ὀ 



ΧΥΙΠ 

ἴατ. 851 «υἱᾶ ἰρίζαν ἴῃ 1115 αποᾶ {101 πηο]θδίαπι δ᾽Ὁ ᾿πνθηΐδθ, απἷΐα ἀπαρ- 
αλλάκτως σπάρτα γοϊαΐπη5 144 ΘΥΘΉΪ580 βοῖαβ. 816," ΑἸΑΪΠδΙη -Ῥ] θυ υτηα 8 

βοααϊδαγ παρὸ οαϊίϊο. 

Ζαμύ. 1. Αρυὰά Παθιθάοβ ῬΒΠΡΡῚ Φαπίαθ, ὅνο. ρᾶγνυ., ΕἾου, 1625. 

ἘΛΙαΙς Απεοπίπβ ΕἸδοῖπιβ (41. ΕἸ ΠΟΙ πτι5), 4] οοατοῖ θτι5 ΠΟΠ ΠᾺ}}18. πιϑτι8 οϑῦ. 

Τηβαπῦ ποθ ἰαθαϊαθ ΑἸαΐπαθ οὔ ΑΙαΐηῶ 50Π011ἃ οὰπη 8118. ἀθύθυ ΟΥ]Β 

ποΐδθ, 

(οτποπῦ. 8ὅγνο. Ῥδιβιῖβ, 1628. [πβαπὺ δδθάθηῃ πόύθπὶ ἰαθαϊδθ (τηθἃ 

δαϊοο βαρύθια ἐδηΐαπη Παρ ο.). ΜΝίοτὰ τϑρϑυϊεϊο Τππίϊηδε 1. 

Οταῦ. δὺὺ Βᾶ5. 1. Εᾶ. ατγπαθαβ, ὅ8γο. ἂρ. Οταίϊδπάσιμη, Β4511. 1582, 

Τηβαηΐ ἀπᾶροϊπι [Δ Ό.]8 6, ὁ τϑοθηβίοπμο ΑἸαϊπ οὐ {ππῦ, 1. 1. ΠΙΔπῚ Ρ]16- 

ΤαΤηα 16. 5Θα αἶα 1. 

Ζδμ. δὰὲ ὕοη. 1. Βα. Ζαπρίι, ϑὅνο. 8. 1538. Βαρουϊο Βα5:]16η815 1. 

Ζαπί. 11. 8ὃγο., ἂρ. Βεπβᾷ. {απύ. ΕΒἾον. 1540. Τηβαπῦ θαθᾶθῃὶ ΠΟΥ͂ΘΠΙ 

ἔλθυ]86. Οοπβοπεϊ φ]ουαπιαπθ απ Φαπύϊηδ, 1. 

Ὕρο. Επ. Ὑϑομθὶ, 4ϊο. Ῥαγίβ. 1540. 

Εδιτ. δαῦ θη. Π. ἘΔ. Εδυιθαβ, [8ιηο. ὕϑῃ, 1542. Βορουϊθιο οὐ πᾶθο 

οατθουβ Β8851]. 1. 

Βῖαρ. Ἐπ, Βιπρδομίαβ, 12τηο. Ετδηοοῖ, 1544. ΑἀμΙθαϊῦ ΑἸ4. “πηΐ, Π., 

οὐ ΒΔ8511. 1. ἢ ᾿ 

ΕἼΟΌ. δαὺ Β4511.ὄ Π. ἘΠ. (φ]θηΐαβ, 0110, ἀρπα ἘΤοθθπΐαπι, Β4811, 1647. 

Νονοια ἰπδαπὺ ἔθα]Δ 6. ΑἸαϊηδπ οὖ «πιπύϊπδπι 11. βθααϊζατ, 

Οδπίη. ἘΔ. Οδηϊηϊαβ, 8ὅνο. πηΐη., δρυᾶ ατυρμίαπι, Τπρᾷ. 1548, ἘΙΟ 

Δοοαχα  ἰββί πη 6558. ΡΟΥΙ θοίατ, ! 

ΕὙΒΟΏ1. ἘΔ. ΕΥ ΒΟ] πα, Εὐδποοῖ, δα Μδθη. 1680. (1597. 1625.) Ιηδαμῦ 

ααΐπαπο ἔδθα]Δ6 (Ρ]. Εᾳ. Νὰ. Βλπ. Α6}}.} “Ομ γΟΥ̓Βίο 6 πιθογϊοᾶ. Ὁ 

ΒΔΡἢ. δαὲ ΡῬΙδηΐ. Ἐπ. Βδρμδιαβ, 12πιο. δ 241η0., ἂρ. ΡΙδηξπ. Γπιρα, 

1600. ϑ'δαυϊξαν Β4511. 1. οὖ οομβϑηθ πηα]ῦαπη οὐπὶ οαα, ὅρα, οὐ Ὑ ΘΟΕ]. 

Ῥοχτύ. ἘΔ. Ῥοτίιβ, ἔο].. αφηῆθνὰθ (Αυγθιϊδθ ΑἸ]ΟΡσοραπι), 1000, Ἐτο- 

Ῥοπμΐδηδπι τϑρϑυϊῦ. 

Μαῖν. πιο. (24π:0ο.)}), Τπρᾷ, Βαΐ. 1024. Τηδαπ ϑ'οα ρου οιηθηθὰ- 

{10Π68. 

Αιηϑῦ., απ {πᾶρτηθηΐί5, οἵθ. 2 ν0}1. 18ηηο. ἈΑπιβίθὶ. 1070, [πϑαπῦ 

ΕΟ] οβίαζαβᾶθ, οατη ΤΆΠΔΟΠΙΠΠ)1 ΕΌΤΙ ὙΠ 6 οὖ ποίϊβ. 

Καυβδί. Εα. Τιαάοὶρμὰβ Καβύθγαβ, [0]. πηᾶρη., Ατηβίθὶ, 1710. Τηδαπῦ ῥγδο- 

ἴθγοα ΕὙΙΒΟΏ]Π πὶ ἀπηοίαϊοποβ ἴῃ Ρ]. Εᾳ. Νὰ. ἤδη. Αθῃ.; Ἐδθυὶ ἴῃ ΕἰΘΟΙΪ,; 

ΕἸονοηἐΐ8 ΟΠ νἸβύϊδηϊ ἴῃ ὕοβρ. Ῥᾶο. Τυβ.; Ηδιηβύθυ μβὶὶ ἴθ Αγοβ; Καβίοσι 

ἰρβίαβ ἴθ ΤΊ θβπι.; ἀθηΐαθο ἘΖΟΚΙ61 18. ΡΠ ΒΘ ἴῃ ΡῚ. Νὰ. ἤδη. ἘαΙδο᾿ 
Ῥ6]] 155] γη8. 

Βρ. ααῦὺ Βειρ]. Εα. θρηαπιβ ΒΟΥρΊοσι8, 2. γ0}}1. 4ϊο. πιρᾷ, Βαΐ, 
1100. Ῥτδοίαϊιβ οδῦ Βυσπδηητβ. Τηδιιηῦ ΒοΙΡΊουὶ δηπούίαϊοπθβ, ΟΡᾺΒ 
ῬΟΒΟΒΙΠ ΠῚ. ᾿ 



ΧΙΧ 

Βι. Βά. ΕΚ. Ἐ. Ῥ, Βυπποκίπβ, 8. ν0}}. ϑγο. Αγρϑηϊοταῦ!, 1781 --- 1788. 

ἙαΙΠΟ βαθριπ5 τορούϊία. 

Τὴν. Βαϊδουαπῦ ῬὨΪ], Τηγϑυπἶ χίπι5, 10 15οοπϑαϊσα5 Βοτήδηιιβ, (ὐ. Π). ΒΘΟΚίιΒ, 

οὐ απ]. Ὠἰπαονῖ, 138 ν0]]. ὅνγο. 1105. 1794 ---1820. 

Β0ἢ. δαὺ Βομδοῖ. ἘΔ. α. Η. ϑομδοίθυιιβ, 8 νῸ]]. 18π|ο. Τ΄ρ5. 1812, (2 ν0]], 

8γο. Τ1ρ8. 1818,) 

ΒομαΐΖ. Βα, Ο. α. δομυύκαβ. 0]. 1. (ρατίοβ [1.), ϑὅνο. 108. 1821, Ῥτο- 

αἰοσαπῦ ἐαηύαπη Δοἢ. Εᾳ. ΝᾺΡ., οαπὶ ἃππούα !οπῖθιι5. οὖ ΘΟΙΠ ΘΗ Δ} 118. 

γγοΐβΒ. Εα. Ο. Η. Ὑγοϊβο, 8 γο]. 1θιηο. Ταποηπμϊῦ, 1105. 1812 --- 1814, 

(Βα. Π. 1878 ---- 1870.) 

Ὀἰπᾶ, 1. ἘΔ. α. Ὀἰπάονῆϊβ, 2 νῸ]]. 8ὅγο. 1108. 1820, 

Βοῖθ8Β. ΕΔ. 70. ΕἾ. Βοϊδθοηδᾶθ, 4 γν0}]1. ϑ2πιο. Ῥαγὶβ, 1820. 

Βοκκ. Βα. [πππὶ. Βο κίζοσιιβ, ὕ γ0]. ὅγο. πιἃ]., ἂρ. ῬυϊοϑῦοΥ, Τοπᾷ. 1829, 

Βο. «πὖὸ Βοίῃ, ἘΔ. Ε΄, Η. Βοί]ιο, 4 ν0}]. ϑνο, 1105. 1828 --- 1890, (Βα, 11. 

4 γν0}]]1. 1845.) 

θὶπα. Π1. Εα. 6. Τἰπαογνῆμβ, 2. γ0}}. 12τπο. ἃραα ΒΙΔοΚ, Τιοπα, 1880. 

Πϊπα, ΠΠ. Εά. ἃ. ΤΙπάογῆθβ, ἱπ Ῥορύϊβ β80θπῖοῖὶβ Ατδθοὶβ, Ιμθχ. 8. 

1108. 1880. 

ὈΙπᾷ, ΤΥ. δαὺ Ὠἰπά, Οχ. Ἐᾶα. α. ὈΙπάογῆϊβ, οαπὶ γαρτηθη 8, 2. ν0]]. 

8γο. Οχομ. 1895. 

Ὀϊηᾷ. Υ. αὖ Πὶπά. Ῥασ. Εά. α. Πἰπάονῆπβ, ὅνο. πιὰ]. Ῥαγὶβ, 1838, 

ΗοΙὰ, Πα, Ηπθουίαβ Ηοϊάθη, ὅνο. Οδπῦ. 1848. (Ε4. 111. Τιοπά. 18608,) 

ΒοΙρΊς. δαὺ Βρκ. Εα. Ὑποοά. Βουρ, 2 γ0}1. ϑγο. Τθαῦπον, [΄Ρ8. 1852. 

(Βα. ΤΠ. 1867. 

Μοὶ. Ἐᾶ. Αι. Μοίπεϊκο, 2 ν0}}. ϑνο. (64. βίογοοί.) Τδαομπύζ, Γ΄ρ8. 1800. 

Ἡϊμᾶ, Υ, οοτγ. Εα, (ἃ. Πιπάογῆπ5. ἴῃ Ῥορεϊβ βοθηΐϊοῖὶβ ατάθοὶβ (θα. αὐἰηὐδ 

ΘΟΥΓΘΟΥΟΥ, [0]. μᾶγν. Τιοπάϊηὶ, 1869.).. Δα πᾶποὸ οαϊδίοποπι βρθούαὺ “ Ὀἰπά." 

ἴῃ τηθὰ ΘαΙ 016. 

- 

ΞΟΠ]. ϑοβοια αταθοα ἱπ Αὐἰβίέορμαηθηι, Εὰ. α. ὨΙπάουῆτβ, 8. γ0]}. ὅνο, 

Οχοη. 1838, 

ΚΌΠΟ] Ια Οταθοῦ ἴῃ ΑΥὙΒύορ μϑμθη. οαπὶ ΡΥΟΙΘΡΌΠΙΘΗΪΒ ΘΎΔΙΏΤΠΔ ]ΘΟΙΊΙΠΙ, 

γαγϊοίαξο ᾿ϑούϊομὶβ ορυϊπποσταπι οοαἀϊοιχμη ᾿πὔθρτα, σθύθυ στη βθ] θοῦ, ΔΠΠΟ- 

ζαΐϊοπο οὐ ϊοοσαση ἰΐθπι βοϊθοῖα, οαϊ δα αὐαϑοάδηη ᾿ἰηβουῦ ΒῪ, ΤΠ ΌΡΠΟΥ. 

Δοοοαϊξ ἱπᾶθχ ποπιίπιιιη οὖ ΤΟ 6Χχ ΑὙἸβύορμαπθ οὖ 80} 01115. ποβύγα ορϑυᾶ 
οΟἸ]δοὔα5, ἱπάϊοοβ βου ρύουιι μη. οὐ γθυθουη π᾿ 561801118. ΘΧΡΟΒΙ [ΓΟ π]. ΤΘΧ. 8. 
Ῥιαοί, Ῥαυνιβὶϊβ, 1842. [ϑαρριοιηθηΐα οαϊοπὶβ ΠΙπἀουἤδπμδθ, γ0]. 1Π|, 

ῬΡ. 381 --- 480, ἴπ βαδπι οαϊθίοπομι γθοθρὶς ΠΡπου.] 

Ὁ 



ΡΕΒΑΒΟΙΡΌΛΑΕ ἘΠΙΤΙΟΝΕῈΣ ΗἩΓ9ΌΒΟΝ ΒΑΒΌΙΑΚΒ, 

Ηδρίπον, 7. α. Ὁ. ὅ8ὅνο. Ἠαϊδθ, 1797. 
ΠΙπαογῆθβ, α. ὅγο. 108. 1828. 

ΕἸπΙβ]οῖαβ, Ρ, ὅγνο. Οχοη. 1809. ([1ρ5. 1830.) 

ΜΊΓΟΠΕΙ], Τ᾿, τι ἘΠΡΊΒη πούθβ, 8ὅνγο. Τωοπᾶ. 1835, 

ΒΙαγάοβ, Ε. ἩΗ. Μ. ὅνο. Τιοπᾶ. 1845. 

ΜΘΙ]Θσιιβ, ΑἸΡθοσίαβ. 8ὅγο. Ηδηπμονοῖδθ, 1863. 

τοι, ΥΥ. Ο. (δπα Εφᾳ.), σι ἘΠΡΊΒΗ ποΐθβ, 18πιο. Τιοπᾶ. 1870. 

ἘΙΡΌΘΟΚ, ὙΥΟΙάθηηαυ. 016 ΔΟΠΔΥΙΠΘΥ, ΟΥΙΘΟΒΊΒΟΒ. ππᾶ Τ)οαΐβοι, πὶ Κυὶεϊ- 

ΒΟ 6 πἀπα οὐκ] ἄγ πάθη ΑΠΙΠΘΥΚαΠροη, οἷο. ὅνο. 1 οἰρΖὶρ, 1804. 
Ῥα]ον, Ἐς Α., ψῖ ἘΠΡΊΒΗ ποίθβ, 18π|ο. Τιοπᾶ. 1876. 

ΒΙΊΠΒοπ, Ο. Ο., 1π ἘΠΡΊΙΒΗ γϑῦβθ, Τοπᾶ. 1882, 
ΤΎΤΤΘΙΙ, Ἡ. Υ.. ἴῃ ἘΠΡΊΒη νοϑυῦβθ, Τιοηά. 1888. 

Μοῖτυ, . ΥΥ., τι ἰπγοαποίίομ, ποίθβ, δηα αἰ θούϊοαὶ ρ]οββᾶσυ, 1ὅτπηο0. 

Οχίογτά, 1880. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΑΡΝΗΣ. 



{Ὁ 

Ἷ , . 



ΥΠΟΘΕΣΕΙ͂Σ 

1 

᾿Ἐχχλησία ὑφέστηχεν “1ϑήνησιν ἐν τῷ φανερῷ, χαϑ᾽ ἣν 
γεολεμοτοιοῦντας ᾿ τοὺς δήτορας χαὶ ττροφανῶς τὸν δῆμον ἑἐξατα- 

τῶντας 5 “Τιχαιόχιολίς τις τῶν αὐτουργῶν ἐξελέγχων “ταρεισά- 

γεται. τούτου δὲ διά τινος, “Ἱμφιϑέου χαλουμένου, ὃ στεισα- 
μένου χατ᾽ ἰδίαν τοῖς “άχωσιν, ᾿Τχαρνιχοὶ γέροντες 7τεευσ μένοι 
τὸ 7τρᾶγμα τιροσέρχονται  διώχοντες ἐν χοροῦ σχήματι" χαὶ 
μετὰ ταῦτα ϑύοντα τὸν “1ιχαιότεολιν ὁρῶντες, ὡς ἐσττεισμένον 
τοῖς ττολεμιωτάτοις 5 χαταλεύσειν ὁριιῶσιν. ὃ δὲ ὑποσχόμενος 
ὑχεὲρ ἐτειξήνου τὴν χεφραλὴν ἔχων ἀπτολογήσεσϑαι, δ ἐφ᾽ ᾧτε, 

ἂν 1 μὴ τιείση τὰ δίχαια λέγων, ὃ τὸν τράχηλον αγτοχογεήσεσϑαι, 
ἐλϑὼν ὡς Εὐριτείδην αἰτεῖ 5. σιτωχιχὴν στολήν. χαὶ στολισϑεὶς 

τοῖς Τηλέφου ῥαχώμασι :ταρῳδεῖ τὸν ἐχείνου λόγον, οὐχ ἀχα- 
οἰτως 19. χαϑατιτόμενος Π]Ιεριχλέους “τερὶ τοῦ 1} ἸΠεγαριχοῦ 
υηφίσματος. :ταροξυνϑέντων δέ τινων ἐξ αὐτῶν 15 ἐπὶ τῷ "5 
δοχεῖν συνηγορεῖν τοῖς τιολεμίοις, εἶτα ἐπιφερομένων, ἐνιστα- 

μένων δὲ ἑτέρων ὡς τὰ δίχαια αὐτοῦ εἰρηχότος, 1. ἐσειφανεὶς 

“άμαχος ϑορυβεῖν “πειρᾶται. εἶτα γενομένου διελχυσμοῦ χατε- 
γεχϑεὶς 15 ὅ χορὸς απτολύει τὸν “Ἰιχαιότολιν χαὶ τιρὸς τοὺς 

διχαστὰς 16 διαλέγεται 11 χτερὶ τῆς τοῦ τιοιητοῦ ἀρετῆς καὶ 

Ι. 1. 5ἴο Β. προπολεμοῦντας Α1Δὼ. 2. 51. Βι. ἐξάπτοντας νυ]ρ. 

ὃ. χαλουμένου ἃ4. Ἐ. 4. προσέρχοντα, πο Τ., γΡοδῦ σχήματι ΑἸά. 
ὕ, πολεμιωτάτοις Ἀ. πολεμιχωτάτοις Ἐ. πολεμίοις ΑἸά. 0. ἀπολογήσα- 

σϑαι Τὰν. ΑΙᾶ. ἀπολογήσεσϑαι ἸΚαβί. ΒΥ. {. δῖος Ὀιπᾶ. ἐφ᾽ ᾧτε, ἐὰν 

γα]. ἐφ᾽ ὅτ᾽ ἂν Ἔ. 8. τὰ δίκαια λέγων 8δαᾷ. ΠΝ. 9. αἰτεῖ Ηἷς Β. 

Ῥοβῦ στολῆν ΑἸά. 10. ἀχαρίστως Ἄ. 11. περὶ τοῦ Β. ΑἸἅ. τοῦ Α. 
ἀπᾶο τοῦ τε ΒΥ. 19. ἐξ αὐτῶν αἀᾶ. Β. 18. τῷ] τὸ Π. 14, 516 

ἘΝ. εἰρηκότος αὐτοῦ Δ]Ὰ. 10. χατενεχϑείς] ΑἸ χατελεγχϑεὶς Θοπν Οὔτ 8, 

Υ6] χαὶ ἐλεγχϑείς Ὁ 10. διχαστὰς Αυδ' διχαστὰς οὖ χριτὰς οοπδια!ς 

συδιηηδύϊοιβ, ἃαὺ ϑεατὰς γ0] ἀχροστὰς Βουρδ5ιῦ. ΕΤΙΜΒΤ,. 11. διαλέ- 

γεται πο ΒΕ. γνοβὺ τινῶν ΑἸά. 
1 τς 



1 ΥΠΟΘΕΣΕΙ͂Σ. 

» - « ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ “Πικαιοττόλιδος ἄγοντος χαϑ'᾽ ξαυτὸν 15 
εἰρήνην τὸ μὲν ττρῶτον ἸΠεγαριχός τις τταιδία ἑαυτοῦ διεσχευα- 
σμένα εἰς χοιρίδια 10 φέρων ἐν σάκχῳ “τράσιμα :ταραγίνεται 
μετὰ 39 τοῦτον ἐκ Βοιωτῶν ἕτερος ἐγχέλεις τε χαὶ τεαντοδα- 
γῶν ὀρνίϑων γόνον 21 ἀνατιϑέμενος εἰς τὴν ἀγοράν. οἷς ἐτσει- 

, »“"- »- ᾿ ’ , Ἂς: ΒΡ] 

φανέντων τινῶν συχοφαντῶν συλλαβόμενός τινα ἐξ αὐτῶν ὃ 
Χ -»Ὕ , 

«Ἱικαιόττολις χαὶ βαλὼν εἰς σάχχον, τοῦτον τῷ "5 Βοιωτῷ ἀντί- 
φόρτον ἐξάγειν ἐχ τῶν ᾿19ϑηνῶν 35 “ταραδίδωσι, χαὶ προσα- 
γόντων 2) αὐτῷ “ιλειόνων χαὶ δεομένων μεταδοῦναι τῶν σττον- 
δῶν, χαϑυττερηφανεῖ. “ταροιχοῦντος δὲ αὐτῷ “Ιαμάχου, χαὶ 

- -" ΑἘΤΥ Σ « - »" ἐνεστηχυίας τῆς τῶν Χοῶν ἑορτῆς, τοῦτον μὲν "5 ἄγγελος «ταρὰ 
" ἘΡΕΞΗ ΣΟΥ Ξ , Φε ,ὔ Ν τω [ ῃ 

τῶν στρατηγῶν 25 ἥχων χελεύει ἐξελϑόντα μετὰ τῶν ὅτελων 

τὰς εἰσβολὰς τηρεῖν τὸν δὲ «Τιχαιότεολιν σπταρὰ τοῦ “Ἰιονύσου 
- « »Ψ τ ἡ οἹ ὩΣ Ν ὃ - ]᾽ 5 Ξ, Ν ᾽ 7}. 

τοῦ ἱερέως τις χαλῶν “1 ἐτὶ δεῖτενον ἔρχεται. χαὶ μετ᾽ ολίγον 
ς ᾿ , “ γ , Ὕ , Γὸ ᾿ . 

ὁ μὲν τραυματίας χαὶ χαχῶς απταλλάττων ἐτεανήχει, ὃ δὲ «4ι- 

χαιόπολις δεδειτινηχὼς χαὶ μεϑ᾽ ἑταίρας ἀναλύων. 3. Τὸ δὲ 

δρᾶμα τῶν εὖ σφόδρα :τε:τοιημένων, χαὶ ἐκ τταντὸς τρόττου 
τὴν εἰρήνην “τροχαλούμενον. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Εὐθυδήμου 39 []. 
Εὐϑύνου] ἄρχοντος ἐν “ηναίοις 5 διὰ Καλλιστράτου" 5) χαὶ 

γερῶτος ἦν δεύτερος Κρατῖνος Χειμαζομένοις. οὐ σώζονται. 5 
, )} , 

τρίτος Εὔττολις Νουμηγνίαις. 

18. ἑαυτὸν ΒΥ. αὑτὸν ΑἸΆ. 19. ὅ1ῖ. Βι. εἧς χοιρίδια διεσχευά- 

σμένα παιδία ἑαυτοῦ ΑἸᾷ. Θὰ. --- ὡς χοιρίδια. 20. μετὰ Β΄. μετὰ δὲ 
ΑἸΆά. 21. γόνον] Βογύ. γόμον. ΝΙΒῚ φόρτον δῦ φορτίον Βουϊρβογαῦ. 

22. ὅ1ὁ ΕΒ. τοῦτόν τε τῷ ΑἸὰ. 28. ᾿ϑηνῶν ΒΥ. ἀϑηναίων Α14ά. 824. δὶς 
Ἦ. προσαποστελλόντων ΑἸΑ. 95. μὲν ἀ44. Β. 26. τὸν στρατηγὸν Ἐ. 
οἷ. 51. ἘΠ. τοῦ ἱερέως τοῦ διονύσου χαλῶν τις ΑἸά. 28. ἀναλύων] Δπ 
μεϑύων 29. Εὐθυμένους ναὰ]ρ. Εὐϑύνου Ῥ. Ὀϊπᾷ, ᾶΡπ. ῥτοΡ. Βευρκ. 
Εὐθυδήμου ΠΟΠΠᾺΠῚΙ 6 ὈΙοάοτο ὅ1ο. ΧΙ. ὅ8. οὐ Αἴμθμᾶθο Υ. Ρ. 318 Β. 
Εὐϑύνης νοοαΐαϊ Δ Ὁ διοίοτα υἱίδθ Τημπογᾶ. Ρ. ΧΧΧΥΠΙΙ. Ατσόμοη ΕΠ Π685 

ἐαϊτ ΟἹ. 88, 8. (Α. Ὁ. 4295), «αἱ 5Ξοχέαβ "6111 Ῥϑ]ορομποβὶϊ ἃππὰβ ἔαϊῦ (206. 

890). ΕἼΤΟΥ οΥὐἕιβ δβὺ 6 συ. θ1. Υ. Ὀϊπᾶ, δὰ 56}0]. 111. ρ. 415. δὰ, Οχ. 

ΑἸ ἄθ ἅππὸ ΑΘΠδΥποηβῖτπιπ ἰδβυϊ πη πΐαπι οϑῦ 5080], δὲ Ῥδο. 990. 

80. Τιοπδοῖβ ργδθίου πᾶπὸ [ἈΡα]ατη ἀοοίαθ βαθὺ Εααϊίοβ, Ὑοβρὰθ οὗ 
Βαμα: ΠΙΟΠ 5115. τηᾶρηἷβΒ ΝΌΡΘ5 οὐ Ανθβ. 6 το]ϊαπῖὶβ 181] οοπβίαῦ 6 

ΑἸ 5081118. 80. διὰ Καλλιστράτου] Οὐ7ὰ5 Βἰδύσομβ ποιηῖπθ οὐϊαπι 
ΒΑΡ ]οπίοβ, αὖ ῬΆΙ]Οπ 8 ρυϊπιαπὶ [θα ]απι Το θίδ! Θμ565, ἀποθιβ ῬΥΟΧΙ πηΐΒ 

ΔΗΠΪ8Β. ἀοοποταί. Π6 πὰ τ ΡοΥΪα5. δχροβυὶ Ὀῖμα. ἵπ Ῥταθίαί. δ πᾶπο 
[ἈΡ.]8Π]. 89. σώζονται Ἐ.. σώζεται ΑἸ4. οὐ σώζονται ρμοβὺ Νουμηνίαις 

ἔγδηβροηὶ τη} ΕἼ.η8]. 



ΥΠΟΘΕΣΕΙ͂Σ. ὅ 

ΤῈ 

ἈΦΡΙΣΤΟΨΆΑΨΘΟΥΣ 
ΓΡΑΜΙΜΑΤΙΚΟΎ. 

ἌΣ , 2 , , 

Ἐχυλησίας οὔσης τεαραγίνονταί τινὲς 
χερέσβεις ᾿ “πταρὰ Περσῶν χαὶ τταρὰ Σιτάλκους ττάλιν, 3 
οἱ μὲν στρατιὰν ἄγοντες, οἱ δὲ χρυσίον" 
χαρὰ τῶν “1αχεδαιμονίων δὲ δ μετὰ τούτους τινὲς 

" ’ [4᾿ 2 - ᾿] »- 

σττονδὰς φέροντες, οὺς “Ἵχαρνεῖς οὐδαμῶς 

εἴασαν, ἀλλ᾿ ἐξέβαλον, ὧν χαϑάσιτεται. 
σχληρῶς ὃ :τοιητής. (αὐτὸ ὁ τὸ ι'ψνήφισμά τε 
ἸΠεγαριχὸν ἱχανῶς ὃ φησὶ, χαὶ τὸν Περιχλέα 
οὗχ τῶν “αχώνων ὃ τῶνδε τιάντων αἴτιον, 

οτεονδὰς λύσιν τε ἴ τῶν ἐφεστώτων χαχῶν.) 

11. 1. πρέσβεις δαᾷ. Ν᾿. 2, πάλιν οτι. Ἐ. 9. δὲ ΒΗ. τε ΑΙά 

4, αὐτὸ --- χαχῶν οἱ. ἘΝ. απ 0011185. βορὶὺ Βοιρκ. Ὁ. ὅἴὸ Βγυ. ὡς ἱχανῶς 

ΑΙά. . 60. χού τὸν ““άχωνα ὁ0π]. ΒοΙΡΚ. ἴ. λύσιν δὲ οοη]. ΒοΙρΚ. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΟῸΣ ΠΡΟΣΩΙΙΑ.' 

ΙΚΑ,ΙΟΠΟΑ͂ΙΣ.: 

ΚΗΡΎῪΎΞ. 

“ ΙΦΙΘΕΟΣ. 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂Σ ᾿ϑηναίων παρὰ βασιλέως ἥχοντες. 

ΨΕΥΖ ΡΤ 484Σ. 

ΘΕΏΩΡΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΩΝ. 

ΤΓΤΎΝΗ “]ιχαιοπόλιδος. 

ΘΥΓΑ,ΤΗΡ “ιχαιοπόλιδος. 

ΚΗΦΙΣΟΦΩ͂Ν. [ΘΕΡΆΠΩΝ Εὐριπίδου] 
ΕΥὙΡΙΠΊΖΗΣ. 

“4ΜΟΩ͂ΧΟΣ. 

ΜΕΓΔΡΕΎΥΣ. 

ΚΟΡΑ͂ ϑυγατέρε τοῦ Μιεγαρέως. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ΒΟΙΩΤΌΣ. 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ “αμάχου. 

ΤΕΦΡΓΟΣ. 

ΠΑ͂ΡΑΝΎΜΙΦΟΣ. 

ΦΓΓΕΩΖΟΙ͂. 

1) [πῃ ὁοαϊοο ΤΠ. παθ ἐδηΐαπι ΡΘΊΒΟΠ86 δαηὖ ποίαϊαο, «Πκαιόπολις, Κὴρυξ, 

μφίϑεος, Χορὸς ᾿χαρνέων, Ἡμιχόριον, άμαχος, Μεγαρεύς. Οε- 

ΡΕἸΒορ ΒΟ πΌ]8. ποπιθπ (99 --- 402, οὐ 484, αποὰ ἃρποβοὶῦ βομο]αβία δα 994. 

990) 56 Υγὸ ΕΟΣΙΡΙαΪβΒ (πᾶτη δοῦλος ἃὉ ΤΙοΔΘΟΡΟ] 6. ρρδ]αῦον 401) ἱππρο- 

βδαπι δῦ 0 βσ,δμπηδ ϊοῖβ, (ΘΙ η Δ ἀἸηΟἀ1 5ΘΥΥΪ5 ἴῃ ΡῬΤΌΪ]ΟΡῸ Εχαϊδαπι ἴπ 

ΒΘ η8) ῬγΟα θα θ5 ΝΙοΙδθ οὐ Ποιηοβίμθμῖβ ποιηΐπα ἐπ θαθγαπῦ, ῬΑρΡΒΪαΡῸ- 

61} Υ61Ὸ Αλέωνα ἈΡΡΕΙ]αγιπί. Ὁ1Ν1), Ῥυγίαπὶβ ρϑύβομᾶ ἰογίαββο δι αἱ 

ἀοθού. Ν. Βγαποκ. δὰ 84. 
2) “Τιχαιόπολις) (ΟΠ ΘΓ ποϊηΐϊπα ἃἀ]θοίϊγα ὀρϑόπολις Ῥὶπα. ΟἹ. ΠῚ. 14, 

ἄπολις, οὔ ποιηθῃ ρχορχίπιη Εὔπολις. 



ΔΙΚΑΙΟΠΟΩΗΑ͂ΙΣ. 

Ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, 
ἥσϑην δὲ βαιὰ, πάνυ δὲ βαιὰ, τέτταρα" 
α ) Ψ , , ἃ δ᾽ ὠδυνήϑην ψαμμαχοσιογάργαρα. 
Φέρ' ἴδω, τί δ' ἥσϑην ἄξιον χαιρηδόνος; 
ἜἘγῳδ'᾽, ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ χέαρ ηὐφράνϑην ἰδὼν, ὕ 

- , ,ὕ {Ὁ -ὴ 7 γ..» 

τοῖς τιἕέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσε. 

1. δὴ Β. 5ᾳΡγΥ. 

2. πάνυ δὲ βαιὰ τέτταρα νὰ]ρ. πάνυ γε -- ΕἸπιΒ]. Βουρκ. Μὰ]]. ΕὙ. 

ΤῊ ΪοΥβ6}.. Ρ. 088. πάνυ τι --- ΤΠΟΌΓ. ᾿πορύππι ὁοτίθ πἰὸ οδὺ δέ. ὁ. ἥσϑην 

δὲ βαιὰ, βαιὰ πάνυ δὴ, τέτταρα, δυΐϊ ἥσϑην δὲ βαιὰ πώνυ, τρί᾽ ἢ (ἀαὺ 
τρία γε) χαὶ τέτταραϑ δα νϑγὰ Ἰθοῦϊο νἱἀθέαν οβ58 ἥσϑην δὲ βαιὰ πάνυ, 

τρί᾽ ἄττ᾽ ἢ τέτταρα. 

8. ψαμμακοσιογάργαρα Ἀ. δαϊᾷ. (ἢ. ν. οὐ γάργαιρε, καρχαίρω, χόσσια) 
Ἡθβυο,. (μγαμμαχόσια γαργάρα τὰ58.) Ἐπιδύ. Ρ. 980, ὃ2. Βτ. δἴο ψαμμο. Β. 

ΟΟΥΤ. 4. Μοᾶ. 9. Μϑδοῦον. ϑϑαύ. Υ. 20. Βοιρκ. Μδοσοόῦὶὶ νουθὰ βαηὺ 
“ ΑΤΙΒΌΟΡ ΠᾶΠ65. ΘΟΙΪΟῸ5. ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΓΟ ΠΟΙΏΪΠΘ 6Χ ἃῖθηὰ οὖ σαγρατὶβ ἰπ πα 1η6- 

ΤᾺΌΠ] ΘΠ, αὖ 6715 ἸΘΡῸΒ οϑῦ, ΠΕΠΊΘΓΙΠΙ ΘΟΠ ΓΙ ΘΧΡΥΪΠΟΓΘ. [ἢ θα Ϊα ΘΠ] ΠῚ 

ΑΟΠΔυπθηβίαμη αἷδ, δὲ δ᾽ ὠδϑυνήϑην, ψαμμοχοσιογάργαρα. ψαμμαχόσια 
αΐοη ῬΙῸ ΤΠ] 18 ὙΔΥΤΟ 88606 ἴπ Μοπίὶρροὶβ 518 ρΡοβαϊδ: 804 Αὐἱβίορμδ- 

π05 δ]θοῖῦ σαγραγα, δ βρη Πα ΟΠ 6 πὶ Ππατηθτοβὶ ἐα 5. ἱπ Πα] τδο."ἢ 

4. τί δ' ἥσϑην] τί ἤσϑην Ἐ]Τ5]. (6011, Νὰ. 21. φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; 

Ἐπ. 119. φέρ᾽ ἴἔϑω, τέ ἄρ᾽ ἔνεστιν; 1214. «φέρ᾽ ἴδω, τί οὖν ἔνεστιν) τί 
᾿ἄρ' ἥσϑην τα] Ἰάθιη. 

ὅ. ἐγῴδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γε νυ]. ϑουῖθο ἐγῴδ᾽, ἐφ᾽ ᾧ γε ---. οἵ, δᾷ 480. 118. 
ἐγῷϑ᾽ ὅς ἐστι, Κλεισϑένης ὁ Σιβυρτίου. ΤῊ. 849, τῷ δῆτ᾽ ἂν αὐτὸν προσ- 
ἀγαγοίμην δρώματι; 1 ἐγῷδα" τὴν χαινὴν “Ἑλένην μιμήσομαι. ἐγῴδ᾽] 

ἐγὼ δ᾽ Β. Μοά. 9. εὐ τὺ. ΑΥἱδύ. (Υ. οὐ ΑἸ]ά.) ἐγῷδ᾽ Γ. ἄγ᾽ ὧδ᾽ 41. ἀγ᾽ 
ὧδ᾽ Β. ἐφ᾽ ᾧ γε να]ρ. γε οπι. Υ. ἴπ ΥἹῦ, Ατἰβθ. ᾿πϑρίᾶ δὲ ραγίϊοαϊα γε. 
Τιοροπᾶμππι, πὶ [Ἀ]1οΥ, ἐφ᾽ ᾧ ̓ γώ. εὐφράνϑην νυ]ρ. ηὐφράνϑην ἸθΙηπι. 

5010]. ϑογίρίον. Υἱΐ. Αὐἱδῦ. ἂρ. ῬαθΡρη. ΕἾΠ5]. Ὠϊπᾷ. Μοὶπ. Οἷ, δὰ ῬΙ. 

620. Εφοὶ 141. Τὴ6 διριηθηθο ὙϑθΟΓ πὶ 6χ εὖ ἱπομοδπίϊαπι ν. Ηδτγοΐδῃ. 

Ρ. 814, 88. Ηδγιη. ΕἸ]]οπαῦ. Τιοχ. ὅρη. 1. 110. 111. 

0. τοῖς πέντε ταλάντοις] 1)6 ΠυΠΠ6 18 οἵ, δά ἀν. 1024. 848. Βδη. 1402 
1,γ58. 1θ8. ἐξήμεσεν γυὶσ. θα] ἐξήμεσε. 



ὃ ΦΧΆΑ͂ΡΝΗΣ. 

Ταῦϑ᾽ ὡς ἐγανώϑην, χαὶ φιλῶ τοὺς ἱχυτσέας 

διὰ τοῦτο τοὔργον᾽ ἄξιον γὰρ ᾿Ελλάδι. 
.41λλ᾽ ὠδυνήϑην ἕτερον αὖ τραγῳδιχὸν, 
ὅτε δὴ ᾿χεχήνη ττροσδοχῶν τὸν “Αἰσχύλον, 10 
ὁ δ᾽ ἀνεῖχτεν, ““Εἰσαγ᾽, ὦ Θέογνι, τὸν χορόν." 
Πῶς τοῦτ᾽ ἐσεισέ μου δοκεῖς τὴν καρδίαν. 

{. ταῦϑ'᾽ ὥς μ᾽ ἐγάνωσε δα τούτοις ἐγανώϑην (οὰπη ΕἸ ΠΙ5] 610) τπδ 

Μϑεῖπ. 

10. ὅτε Μρά. 9. χεχήνη Ἀ. Β. Γ΄ 41. να]ρ. χεχήνει Ἄ. ἐχεχήνη Εἴγιι. 

Μ. ρΡ. 880, 90. ᾽χεχήνη Βεοηΐ!. Βοιρ]. Ῥοῦβ. Μοῖὶη. ΜᾺ}. Ὀϊπα. ὅτε δὴ 

ἐχεχήνη αἸδετίο εἷπο οἰδαῦ ΟΠοσΘσοθοβοιβ ΠΠ. 002. Οἵ. δὰ Νὰ. 9602. Ῥδο. 

610. 824. ΤῊ. 906. ϑϑιηρεσ. δαάϊίαν δαριηθπίθαπη ἴῃ Ρ]υϑαπαιηρογίθοξο, 

Βα] 6 πὶ ἴπ ΡΠ] ΘΌΓ15 ἰδιη οῖ8Β. “Ὅτε δὴ [οἷ, ἐπειδὴ] Ἰορίτασ Αοὰ 10. 5888. 

Βᾳ 682. 6ῦ8. ὕ6βρ. 121]. Ῥαὸ. 1218. βδῃ. 771. 489. 1090: 1189. ἘΠΟΙ. 
190. 810. 821." (Β]π|81.). 

12. τοῦτ᾽ ἔσεισε Ἰιθτὶ οὖ γυ]ρ. τοῦτο σεῖσαι αϊοκ. δα Ἠΐρρ. 446. Βε. 

ΘΒ, ῬτῸ. ΕἸΠπι8]. Πθοΐθ, ΟΡΙΠΟΥ: 8ΔΙΙθα αὶ οπΐτη αἰβ] πρὶ πὸπ ἀθθογθηΐ 

γοοδθυ]ἃ πῶς οὐ δοχεῖς. Οἷ, Νὰ. 1960. χἀνταῦϑα πῶς οἴεσϑέ μου τὴν 

χαρδίαν ὀρεχϑεῖν; Ῥὰρο, 104. ἕτερα πόσ᾽ ἄττ᾽ οἴει γεγενῆσϑ᾽ (ἔ. γεγένητ᾽) 

ἐν τῇ πόλει. “ἔσεισε μου τὴν χαρδίαν αἰϊζαϊογαπῦ ῬΉΤΥΠΙΟμα5 'π ΒΟΚΚοτὶ 

Απθοάοίϊβ γ0]. 1. Ρ. 41, 12. οὐ ϑυϊάαβ 'π ἔσεισε. Νοίαπαα, δαΐθπι {τᾶ- 

7θοϊο νϑυθοσαμι πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου δοχεῖς τὴν καρδίαν ῃγῸ τοῦτ᾽ ἔσεισέ 
μου πῶς δοχεῖς τὴν χαρδίαν." (Ὀ]πα.) Οὗ, ΝΡ. 881. χάἀχ τῶν σιδίων 

βατράχους ἐποίει πῶς δοχεῖς. Εο]. 8599. χἄπειϑ᾽ ὁ δῆμος ἀναβοᾷ πόσον 

δοκεῖς. ῬῚ. 142. οἱ δ᾽ --- πῶς δοκεῖς ] τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο. Βδπ. 88. 

πόϑος ] τὴν χαρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα. ἔπι. Ηΐρρ. 446. τοῦτον 

λαβοῦσα πῶς δοχεῖς χαϑύβρισεν. Ἠδο. 1160. κατ᾽ ἐκ γαληνῶν πῶς δοχεῖς 

προσφϑεγμάτων οἷο. Ιρῇῃ. Α. 1590. χάν τῷδε Κάλχας πῶς δοχεῖς χαίρων 

ἔφη ---- ῬΙΡΒΙ]. Αἴπμθη. 6 Ὁ, δεισινεῖ τὲ χαταδὺς πῶς δοχεῖς «“αχωνι- 

κῶς. ΤΠΘοΟΡΒΊΙατὴ 1014. 412 1). χύλιχα --- πῶς δοχεῖς χεραννύει 1 χαλῶς. 

Αγσγοία ἰυ14, 11 Ὁ. ἁρπάσας (ἀναρπ. Ὁ) μόναυλον εὐθὺς πῶς δοχεῖς ] χού- 

φως ἀνήλλετ᾽. Ἐπιθα]. 1014. 418 Ἐ. ἅμα δὲ λαβοῦσ᾽ ἠφάνιχε πηλίχον τινὰ 

οἴεσϑε μέγεϑος. Ἀπδοῦθοη ΧΙ,. ἥπ. πόσον δοχεῖς πονοῦσιν, Ἔρως, ὅσους 

σὺ βάλλεις. Ῥ]αῖ. οπν. 216 Ὁ. ἔνδοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς πόσης οἴεσϑε γέμει 
σωφροσύνης. ΘΡ. 492 Β. ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ λεγόμενον, τίνα 

οἴει καρδίαν ἴσχειν; ΤΉΘΟΡΗΥ. ΟΠᾶγ. 8. ταῦτα διεξιὼν πῶς οἴεσϑε πιϑα- 

νῶς σχετλιάζει λέγων οἷο, Τμπιοῖδη. ΕἾΡ. 19. χαὶ ταῦτα ποιοῦσι πῶς οἴει 

χατηγοροῦντες οἷο. Α]ΟΙΡὮγ, 11. 2, ποίοις δοχεῖς αὐτὸν ἀποχαλῶν ὀνό- 

μασιν. 1ᾷ. ΕὟ, 6. ἡλέκαι δοκεῖς ϑριδακῖναι. ῬΊατα ἀαθυμῦ Ηδπϑύ. δᾶ 

Ἰλιοῖδη. 1. 475, ὙΑ10Κ. δ ΗἸρρΡ. 4460. μου] μοι γηδ]ῦ ΒΥ. 

᾿ν οὐν 
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᾽2λλ: ἕτερον ἥσϑην, ἡνίχ᾽ ἐττὶ Ἰϊόσχῳ τοτὲ 
“]εξίϑεος εἰσῆλιϑ᾽ ἀσόμενος Βοιώτιον. 
Τῆτες δ᾽ ἀπέϑανον χαὶ διεστράφην ἰδὼν, 1ῦ 
«; Ὃ , Ζυ Ἢ Ν Ὶ 5. 

ὅτε δὴ τεαρέχυιννε Χαῖρις ἐπὶ τὸν ὀρϑιον. 
27λλ: οὐδετεώτοτ᾽ ἐξ ὅτου ᾿γὼ δύπτομαι 
« γὼ 7 3 ς ᾿Ὶ “ Ν 2 - οὕτως ἐδήχϑην ὑτεὸ χονίας τὰς ὀφρῦς 

ὡς νῦν, ὁηιότ᾽ οὔσης χυρίας ἐχχλησίας 

ἑωϑινῆς ἔρημος ἡ τυνὺξ αὑτηΐ" 20 

18. ἐπὶ μόσχῳ] Ῥαρ]οχ ᾿ὰ7ὰ5 Ἰοοὶ ἱπτουργθίδίϊο ἀρια βοΠο]]αϑύοπ ἸορΊθαι. 

ΑἸΙ βοι]οοῦ Μοβομαμη τηᾶ]αιϊῃ οἰ Ππαγοοᾶππι Αρτὶσ πα πππι ῃἶὸ ὑφ ηρῚ Ραϊδηΐ, 

ΑἸ μόσχον γτὸ νἱΐαϊο, νυἱούου!β Ῥυδθιηῖο, δοοϊρ᾽απῦ. Ηδπὸ ϑβθη θη 

ΔΙΏΡΙΟχαΒ. δῦ Βοϑηξοῖα5 δ ΡῬΠδιαυίάθη 9. 802. Νοαΐτα, αἀποᾶ δβοίδιη, 

Πάπα δαοίοτί αΐα ἱπη} Π{π} πἶδὶ ΒΟμο]]αϑίαθ, ἀπᾶθ ἀαϊάθιι ᾿ον ἰββί τη δῦ 

οὗ ῬγοΥβα5 ἱπᾶϊσηια οαἱ Πάο5 ἴῃ τ ἀυθῖα παθοαΐαν. ἘΠΜΒΙ.. Οαοὰ 8ο.ιο- 
Ἰϊαδία, οἰ πατοθᾶμπτη {ΠΠπτὰὶ ΑΡΤρ ]πὰπὰ π|886. παγγαῦ, ἱπάϊοῖο οϑῦ ΠΟ οΧχ 

Ἰοοο Ποίαμι, 584 αἰϊπηπᾶο ἀποααθ οορηϊθαμη ἔπ586. ἁγ ἤθοη. Ηδθο ἸΡΊθΕΣ 

γοϊὰ ἰπίογργοίαίίο νυἱάἀθίιν, «τπᾶτη ΟὙΘΡΌΓΙ ΙΒ. ἀπθοαπθ (Οτὶπ 5 ΒΘ αΪδα} 

δα ν. 1. οἰδαῦιβ, βου θοπάθιπαα ἐπὶ μόσχῳ. ὈΙΝΏ. μόσχῳ Βοπί]. ΒΥ. 
Ἐ]ΠΙ5]. ΒΕΚκ. Βο. ἘΠΡΡ». μόσχῳ Βδ6. μα. Βευρκ. ΜᾺ]1]. Ὑ 15}. (αἱ ἐπὶ τῷ 

μόσχῳ γνούϊι5. αἰοοπάθπμ ἔπῖθθο ὁθηβοῦ) οὐ ΒῪ, ΤΕΪθυβοῖ. (αασπι 6. Υἱΐα]ο 

ΑἸ γι ̓ οοσιπι. ῬΥδοιΐο ΔΙ απο πὸ ὁοηδβίρυ), Οἷ, Αγροβῦ. ΧΙ. τ4. “ηόσχος 

ἄϑων Βοιώτιον. Μιόσχος φτδοίονθα ποιθπ Ροοΐαθ ὈΟΟ] οὶ οϑῦ, οὐ μόσχος 
Παιανιεὺς ταρτπογαύαν ΤΠ 6πι. Ρ. 04. “μοσχίων ΑἸο6χ. οοπι. 111. 492. οὐ 4110]. 

ΒουΡΊΘταΒ. οοπίου! Ἰπν, Οὐ. 898, ἐπὶ τῷϑε δ᾽ ἠγόρευε “]ιομήδης ἄναξ, 890. 

χἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται. Οὐπύχα ὁοπ ΘΥν} ρΡοΐθϑυ ΤΉ ΘοοΥ. 22, 10. ἡ χαὶ ἄεϑλον 

ἕτοιμον, ἐφ᾽ ᾧ δηρισόμεν᾽ ἄμφω; 

14. Βοιώτιον] τὸ Βοιώτιον οοπ]. Μοῖΐη., 564 γούϊποῦ οὰπῃ ἼἼ]ιθδπι. 1110. 
σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὼν, ἐπαναφύσα Περσιχόν. ΟἿ, 261. ἄσομαι τὸ «Ῥαλλιχόν. 

18. οὕτως} οὕτω γ᾽ τηὰ}1Ὁ Ποἰδὶσ, Ο. 98. (0011. ὕοβρ. 1227. οὐχ οὕτω γε 
πανοῦργος ---). χονίας Α. Ο. Τ᾿. “1. Μεά. 9. 5080]. ϑ'ιϊὰά. 5. ν. ῥυπτει. 

χονίας γε Β. ΑἸ. χονίας (8. γε ἃ]. τι.) Γ΄. γε ἀοΙοταπῦ 718πὶ ΒΟΠ], ῬΟΥΒ. ΗΘ ΠῚ, 

οἷο. Ῥυοάαοίϊξαν βοιΠοθὲ τπρᾶϊα ἴῃ χονία. σπι. 1]. α΄. 105. Ἕχτορα δ᾽ ἐκ 

βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔχ τε χονίης. ΟοΥ ραν ἰϑιηθη θδάθιη ΑθΒ0}. Ἀρ'. θά. 

χονίαισιν (ἴῃ γν. 8η8}.). Εὰγ. ϑ.ΡΡ]. 821. ἐν χονίαισιν (ἴῃ ν. πογοῖοο), Οἵ. 

ΡῬΙαΐ. βδρ. 480 Β. χαὶ μὴ αὐτῶν ἐχπλύναι τὴν βαφὴν τὰ δύμματα ταῦτα, 
δεινὰ ὄντα ἐχκλύζειν, ἥ τε ἡδονὴ, πάώντος χαλαστραίου δεινοτέρα οὖσα 

τοῦτο δρᾶν χαὶ χονίας, λύπη τὲ χαὶ φόβος χαὶ ἐπιϑυμία, πάντος ἄλλου 

δύμματος. ῬοΙΙαχ ΥἼ]. 89. ἔστε δὲ (ἡ κονία) τὸ ἐκ τέφρας χαϑιστάμενον 

ὑγρόν. Τιαϊίπθ εἰ πὶβ Εἰχὶ ν᾽ πα5 5θὰ 1ἰχῖνία. Ἀπρ]θ6 1γ6. ΟἿ Τιγ8. 4τ0. 
ἡμᾶς ἔλουσαν -- ἄνευ κονίας. οὐ δὰ ἤδη, 111. 

90. αὑτηί Α. Β. αὐτηὶ Ο. ἡδεί (αὐτηΐ ταᾶγρ.) Β. ἡδεὲὶ Ζ΄. Οἷ. δὰ 1068. 

τουτωὶ (1. τωδεΐ). ; 
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οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι χἄνω χαὶ χάτω 
τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον. 

Οὐδ᾽ οἱ ττρυτάνεις ἥκουσιν, ἀλλ᾽ ἀωρίαν - 
ἥχοντες εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται τεῶς δοχεῖς 

ἐλϑόντες ἀλλήλοις “τερὶ τοῦ τερώτου ξύλου 2 
ἀϑρόοι χαταρρέοντες, εἰρήνη δ᾽ ὅττως 

28. ἀωρίαν νὰ]ρ. εὐ ῬΆγγη. ΒΘΚΚ. Ρ. 4, 22. ἀωρίᾳ ϑυϊά. ἢ. ν. Οβδπῃ. 

δα ῬΒΊ]Θμη. Ρ. 291. δ} 1ΠΠ|ὸν. δὰ Μοθτὶη Ρ. 859. Βϑοΐθ αὖ νἱαοίπσ, Ξ ΠΏ 11 
οοτταρύθὶα μεσητίᾳ ἴῃ μισητίαν Δϊὑ Αν. 1020. Οὗ, Ταιοίαπ. Τλιο. 94. ποῖ 
βαϑίζεις ἀωρίᾳ, ταλαίπωρε; ἈΑἸοΐρηγ. ΠΙ. 47. ἣν γὰρ ἀωρία τῆς νυχτὸς 

μεσούσης. ἸΤοπίαθαιη οὐΐδηη ἀωρί που, γν6] ἀωρὶ δή. (Ερο]. 141. ἀωρὶ 

νύχτωρ. ἨργδοΙα. ὁοτη. ἃΡ. Αἴμδθπ. ρ. 492 Ε΄. ἀωρὶ χοχχύζοντα. ΤΉΘΟΟΥ. 
ΧΧΙΨ. 398. νυχτὸς ἀωρί) Μορτῖβ, Τωρὶ ᾿«ττιχῶς" ἀωρίᾳ “Ἑλληνικῶς. “Δο- 

οὐδαύίναμη, ἔογίαββθ οχ ποὺ ἴρ80 Ιοθὺ βυμπιρύαμῃη, ρΡοβαϊῦ ῬΠΥΥΠΙΟΠ 5. ἴπ 

ΒΕΚΚ. Απροᾶ, γο]. 1. ρ. 4, 22. ἀωρίαν (πϑιη 5'ὸ οοᾶβθχ): οἵον παρὰ τὴν 
δέουσαν ὥραν. οὐχ ἐπὶ νοητῶν μόνον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς παρὰ δέον. ὅϊο ὥραν 

ρα Αοβοθγ!αμ ἔπτη. 109. χαὶ νυχτίσεμνα δεῖπν᾽ ἐπ’ ἐσχάρᾳ πυρὸς 1" 
ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς χοινὴν ϑεῶν." ΙΝ. Αααθ Εὰὺχ. ΒδοοΝ. 129. τὴν 

τεταγμένην ὥραν. Ἠδε]. 4806. χαιρὸν γὰρ οὐδέν᾽ ἤλϑες. ὅορῃ. ΕἸ. 84. χαιρὸν 

δ᾽ ἐφήκεις. Α1]. 1510. Ἠογοά. Ὑ1Π. 118. ἀνωρίην (510) εἶναι τοῦ ἕτεος 

πολεμέειν. α. ἀώριοι (Απέῃ. Ῥ. 7, 600). ᾿σωρία Ἰερίθαν ῬΙπᾶ. Ἐτ. 10]. 
ῬΙαύ. 2, 511 Β (ϑέρους). Υ. Ἠριηϑί. δα ΤΏ οΙη. Μ. μ. 196. 

24, ἥχοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται) ἥχοντες εἶτα διωστιοῦνται. (50801. δεω- 

ϑήσονται) ἀπθ᾽ϊαπίου Ῥτορύου στηγέμηηαπι ΠΟΥ. ρτο». Μοὶπ. Οὗ, ῬῚ. 21. 

ἐν τῇ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου δικάζειν, σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις; Βῖο 
κᾷτα φοβὺ ρᾶτθϊοῖρίαπι Ῥ1Ὸ εἶτα ν. 1400. χᾷτ᾽ ἐγχεχληκὼς ἐνθϑαδὲ | χᾷτ᾽ 
(κατ᾽ ὭοὈτ.) αὖ πέτωμαι. πάλιν ἐχεῖσε. 014. ἀπολέψαντα χρὴ | ἀπὸ τῆς 

χεφαλῆς τὸ λέμμα χᾷϑ’ οὕτω φιλεῖν. Ἐᾳ. 591. τοιοῦτος ὧν --- χᾷτ᾽ ἀνὴρ 

ἔδοξεν εἶναι. Ὧὰ. ἥξουσιν, εἶτα δ᾽. ΝῊ] ἥξουσι, κἄπειτ᾽. ὲ] ἥχοντες 

εἶθ᾽ ἅμ᾽ ---- 8] γούϊιβ ἥχοντες εὖ διωστιοῦνται. ὥρα οἵ, 844. Τιγβ. 850. 

Ῥοβῦ ρδυύϊορίαμη Ἰπΐθιυὶ βο]οὺ εἶτα, πὸ εἶτα δέ: ΘΟΠΓΘΥΤῚ ΘΗ πὸπ ἀθθοῦ 

Βα. 511. 
Ὡ΄. ἀλλήλοισι περί ναὶρ. ἀλλήλοις περὶ τοῦ Μεῖη., 60]].  65ρΡ. 90. ἢ μὴ 

᾽πὶ τοῦ πρώτου χαϑέζηται ξύλου. Ἐδοίθ πασᾶ ἀπ ΐθ. 4 

20. ἀϑρόοι νὰ]ρ. ἄϑροοι (βαρ. ἅ) Β. ἄϑροοι 5680]. οὐ δαϊᾷ. ἴῃ ἄϑροι χατ. 

Ἐ]Ιη51. (Οὐἱ ἔογμδθ Ἀπδ]ορσίτη ἴδνουθ οθπϑοὺ οὐΐϊαιη (ἀοου Πηρ ἄο Αοο. 

Ρ. θ8.) ἄϑροι Μεοῖπ. Μὰ1]. Ἡῖπα. ““Πδοῦο Ε]γη5] ὁπ ἅϑροοι τοβυϊθαϊῃ, Ἐπιβίαθῃ. 
Ρ. 1881, 4. Ἐν δὲ τοῖς ῥητορικοῖς λεξικοῖς φέρεται χαὶ ταῦτα" ἐκ τοῦ 

ἁϑρόος γίνεται ἄϑρους. --- καὶ ᾿ἀριστοφάνης, “Πστῶτας ὥσπερ τοὺς ὀρεω- 

χόμους ἄϑρους. Ἐοτγίαβδο ἰρὶθαν ἷὸ ἀαθαὰθ ἅϑροι βουϊοὶ ργδοδίας, αποᾶ 
δυϊἀα5. νἱἀοῦαγ Ἰορίδβο: πἰδὶ 1110 ἴῃ Ἰοοὸ οοπίταοίο ἅϑρους ῬχΟΡἕοΟΙ ΒοΙδ.ι 

τηθῦνὶ πϑοθϑϑιυύθμι 818 οϑὺ ροοίδ." ΙΝ. ϑο θη ηἷδ ΠΙΡτοσαση ΒΟΥ ρα τα 

οδῦ ἀϑρόος, ἀυδηᾳαθηη ΒΡ 1] 5. ἌΒΡΟΥ ἴῃ ΠΟΠΠᾺ]]}}18 ΤΙ ΒποΥ αἰ αϊ5 οὐ Ῥοιπο- 
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ἔσται. ττροτιμῶσ' οὐδέν. ᾿Ω ττόλις ττόλις. 
) Ν ; ψι ἢ ,ὔ - ] , Ἐγὼ δ᾽ ἀεὶ τερώτιστος εἰς ἐχχλησίαν 
νοστῶν χάϑημαι χατ᾽, ἐπεειδὰν ὦ μόνος, 

’ ’ ’ στένω, χέχηνα, σχορδινῶμαι, ττέρδομαι, 80 
ἀπορῶ, γράφω, τ:ταρατίλλομαι, λογίζομαι, 
Β] , ᾿ δ , δα γ ’, δὺ αγτοβλέσεων ἐς τὸν ἀγρὸν, εἰρήνης ἐρῶν, 
στυγῶν μὲν ἄστυ, τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον πιοϑῶν, 
ὃς οὐδεγεώτεοτ᾽ εἶσιεν, “᾿νϑραχας ττρίω," 

2) .- ν 27 « 

οὐκ ““ὕξος,᾽" οὐκ ““ἔλαιον," οὐδ᾽ ἤδει ““πρίω," ϑῦ 

βύμοπὶβ οοἀ]οἶθτι5. ἱπγοηῖθαν. Ὑ]α. ΕἸ] . 16χ. ϑορῃ. 1. ρ. 90, ααἱ βου]- 

Ῥὕπγαπη οα τὰ ἈΒΡΟΙῸ 6χ Ηοτοάϊδηϊ ἰοϑυπηομπϊο δα 1]. ξ, 88. ὀομῆσιηαί. 1)6 

δοσοηύα τηΐπιι8 οὐηδίαί. ΟἿ, γ65ρ. 1994. ἘςῸ] 984. οὖ ἴπ ααΐθιι8 ΙΟοἷ5 

ῬΙΟΡύο τπϑύσα ἀπδρδθδύϊοα) ἰοΥ πιὰ {15 .}]}. θὰ μοβύπ!αἴαν, Νὰ}. 962. 

Ῥαδο. 1000. Αν. 029. ἘΌτπμὰ οοηὐταοία ῬΓΟΡίΟΣ 5018) τιον] πϑοθβϑὶ αὔθ, 

αὖ νἱἀθίιν, ἀ818 δύ ΕἾ. 091. ἑστῶτας ὥσπερ τοὺς ὀρεωχόμους ὥἄϑρους: 

«αδιηαθδηῃ ἩΪ}11] οὐδύαῦ ἀΟΠΙΪπ5. ἰπ ΟἸΠΠΪθ 18 ΒΘ ΠΑΤΙΪ5 γοβυϊ παν ἰδία 

ἔοσιηᾶ, οὐ ἅϑροι ἴπ 'οὺ Ἰοθο Ἰθρῖββο υἱἀθῦαν δαϊάα5. Αα46 ἀποά ἰὈΓΠὰΘ 

οοηγαοίαο [ἀγοῦ γο ἀργίας βουϊρύαγα ἀϑροίζειν, πὸὰ ἀϑροΐζειν, αὖ 

βοίδιον ἃ βοῦς οὔ 51π|}1|1Δ Οπᾶγο Υἱχ ΔΟβθπουΘ ῬΟΒΒ πὴ. απἷῃ [ὈΤΙΠΔΙΩ 

οοπ γδούδηη ἴῃ ΒΘ Πα. 115. ἀΡΙᾳαο τ ροποπᾶδηι Ραΐθπι. [ἢ ΔΠΔΡΔΟΒΟΟΪΒ. τοοΐο 

Ροπῖδαν ἴογτηα βοϊαία ὥϑοοος γ01] ἁϑρόος, αὖ οὐ γον] ἀϑρόΐζειν. ΥἹΑ. 
Αν. 258. ΤΊ οι. Μαρ.: ᾿ϑρόος ᾿“ττιχοὶ, οὐκ ἄϑρους. Οοπίγα ΜΟΟΙΪΒ Ρ. 19. 
ἄϑρους, ᾿Δἀττιχῶς. ἀϑρόους ᾿Ελληνικῶς (1 γ. ῬΙθτ8.). Οὐχαπιαπθ ἃρποβοῖῦ 

Βυϊάαθ, ἀϑρόους καὶ ἄϑρους λέγουσι δισυλλάβως. Ἄϑρους εἷς ἅπαν συνὴγ- 

μένους. ἩρΒΥΟμ 8, ἄϑοους, ἀϑροόους, συνηγμένους. Ατοδα. Ρ. 42. Ῥίο]6- 

Ἰηϑ 615 ἃ} Επιδύ. Ρ. 1981, {. δασύνεται ἈἩττιχῶς τὸ ἄϑρους. Ἰάθπι ἐγταδαπύ 

ἄρ νοῦῦο ἁνύτειν. Οὗ, παρα]. οομ. 1Π|, 201. ἄϑρους χαταπιεῖν --- (ἀϑ. 

Μοΐη.) τεμαχίτας. Το πι. Ρ. 180. ἀϑρόα (ἀϑρόα Ε΄. Ὑ. Ο. ΒΟΚΚ.) ν. 412. 

ἁϑρόος (δἷο Ὗ. ἀϑρόος ὃ. Ὁ. ἁϑρόως 5. ἀϑρόως νὰ]60Ὸ) τῇ πόλει βλάβη 

γίγνεται. ν. 499. ἀϑρόους (ὧἀϑρ. Ἐς οὐ ΒΟΚΚ.). Ρ. 21. ἀϑρόων (ἀϑρόων, ἃ]. 

εὖ Β6ΚΚ.). ν. δῦ8. ἀϑρόους (ϑο. ἃ]. οὐ ΒΕΚΚ.) ν». 614. ἀϑρόον (ἀϑρόον 

ΒᾺΎ. 0.) -- δίκην. Ῥ. 182. ἀϑρόους (ἀϑρόους Ὑ. οὖ ΒΟ6ΚΚ.). ». 824. ὃ μὲν 

οὐκ ἄϑρουν (ἀϑρόον Ἐ.) ἐλήφϑη. ν. 88. ἀϑροίσαντα (ὧϑρ. Ἐς οὐ ΒΟΚΚ.). 

ΗΥροια. ὁ. 48. ἢ καϑ' ἕνα ἢ ἄϑρους. 

81. λυγίζομαι 60η]. ΒοΙΡΚ. 

89, ἐς Δ. εἰς Β. Β. οὐ δίοραδθιβ ΕΒἼ0.11. 50, ὃ. χὰάς δῃΐθ ὁοῃδομδηΐθιῃ 

ΘΧμἰθοπῦ ΠΡτὶ ἰηΐτ 184. οὐ ἂν. 949. 

98. στυγῶν -- ποθῶν) στυγῶ --- ποϑῶ δῖον. ὅ0, 8. “Προῖο, αἷῦ Ῥοῖ- 
ΒΟΠΙΙΒ, 51] Ἰθρὰβ ἴῃ ΨΥ. Ὀυΐοτ ἀποβλέπων ὁ." 

80. Εοχί. οὐδ᾽ ὄξος, οὐδ᾽ ἔλαιον. δα οἵ, Ρ]. 1114 5ᾳ. ἄν. 141] 54ᾳ. 919. 
1188. Επγ. ΟτΥ. 1155. οὐχ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον ἢ φίλος σαφὴς, } οὐ πλοῦ- 
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ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔφερε στάντα χὠ πρίων ἀτστῆν. 
Νῦν οὖν ἀτεχνῶς ἥκω ταρεσχευασμένος 
βοᾶν, ὑττοχρούειν, λοιδορεῖν τοὺς ῥήτορας, 
γ ΡΒ ᾿ ΟΞ ΡΣ , 
ἐάν τις ἄλλο τλὴν ττερὶ εἰρήνης λέγῃ. 

.1λ}᾽ οἱ τερυτάνεις γὰρ οὑτοιὶ μεσημβρινοί. 40 
Οὐχ ἠγόρευον; Τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾿λεγον" 
ἐς τὴν σεροεδρίαν τετᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται. 

ΚΗΡΥΞ. 
, "ὩΣ Ν , 

γεαριτ᾽ ὃς τὸ στρόσϑεν, 
, ) ς ὍΝ γ κ 5 ἘΞ , γεάριϑ᾽, ὡς ἂν ἐντὸς ἦτε τοῦ χαϑάρματος. 

ΑἸΠΗΦΙΘΕΟΣ. ; 

Ἠδὴ τις εἶσσε; ΚΗ͂. Τίς ἀγορεύειν βούλεται ; 48 

τος, οὐ τυραννίς. οὐδ᾽ ἤδει] Π64] οὐδ᾽ δὴν, ἀὐδπι ἰθυ δ ΡΘΥΒΟΠδΘ 

ξουηδη ΑΥΒίορ πα μἷβ δούαϊθ ππῖθθ πϑαγραΐδηη ἔπ]8556. γνϑ ΙΒ Πη116 οϑὺ, Υ. 
ΝΡ. 1847. γ6βρ. ὅῦ8. 680. Ῥδο. 1189. Αν. 1208. Ἰλᾶνγβδ. Ρ. 291. ῬΊΘΙΒ. 

δ ΜοοΙ. ν. 114. ἘΠΙΜ. οὐδ᾽ ἤδ᾽ εἰ ᾿ν. οὐδ᾽ ἤδει. ἃ. Ο. ΡΒ. Τὶ Μοῦ Ὁ 

ΑἸΙ4. ὅθι. ΠΙπα. Β]. Βευρκ. Μὰ]1]. οὐδ᾽ ἤδη Β. “7. ρατύπη οὐχ ἡ δὴ ραγξϊπι 

οὐχὶ δεῖ Θίοθδοὶ 110γ]. οὐδ᾽ ἤδειν ϑυϊαδδβ 'η πρίων, “αὶ ῬΥῸ ῬΥΪπιὰ ῬΘΥΒΟΠᾶ, 

πᾶ ]6 δοοορὶύ. οὐδ᾽ ἤδη Βτ. Μεῖπ. Β100. ““Δυῦ ἤδειν δῦ ἤδην γϑυππὶ νἱά6- 
ὑπτ. Νδιη ἰουπιᾶπη ΘΟμΒΟπδηϊ ὑουμπαΐδηι τηθΐσιπὶ οχὶσὶὺ ΝΡ. 1547. 

Ῥδο. 1182. Τιχὶῦὺ 46 πὶ ἰού Βαϊιηπδηπαβ τη. γ0]. 1. Ρ. 484." 

(Ὀϊπ4.). Οἵ, Εΐγπι. ΝΜ. ν. Ἤδη: --- χαὶ τὰ δύο ξξ εἷς ἢ. οἷον, ἤδη ἐχεῖνος 
δος. Ῥυπηὰ Ῥθύβομᾶ οϑὺ ἤδειν γ61 ἤδη (οοπίγ. οἐχ ἤδεα), ἐουθϊα ἤδει Χο] 

ἤδειν (απ γοοϑ]θιη). ΟἿ.  οβρ. ὅ58. ἤδειν, εἰ μὴ. ὕ6βρ. θ80. ἤδεεν ὡς. 
Ῥᾳο. 1182. ἤδειν ἐξιών. Νυῦ. 580. ἐλελήϑει. 1847. ᾿πεποίϑειν. Ἀν. 1298. 

ἤχειν ὄρτυγι. ῬῚ. 698, προσήειν οὐδέπω. Ἐατ. Τοπ. 1187. ἤδειν. Ἤϊτϑη Ῥγὸ 
ἤδεε πονᾶθ Αἰξίολθ ἀϊα]θοῖο, ἤδη ρτὸ ἤδεα διηΐϊαιδο ὑσρυϊ Εΐγμι. Μ. 
Ρ. 419, 18. ΟΥ, Ῥυδέ. δὰ Ο. ψ΄. 220. Ρ. 1946, 21.. Ηοπι. ΤΙ. ἄ. 10. ἡδῆ 
(ἤδει 111, οὐ στϑούθ αυϊάθη, δποίοσθ Εὔγιῃ. ΜΙ. ρ. 419, 30). β΄. 882. ἤδεε. 
Οἄ. σ΄. 844. ἑστήχει. ψ΄. 220. εἰ ἤδη. Τπαο. 2, 88. ἤδει (1. ἤδη). βόορἈ. 
Οοά. Τ. 1020. ἤδει. Ἐν, ΒΌΡΡ]. 708. εἰσήει. Απέριι. 11, 8. σαφῶς δ᾽ ἤδει 
(ἤδη Ζ.. πρίω Ἀ. Ο. Β. 1. Μεᾶ. 9. πριῶ Β. Ῥγ. ΖΊ. 

99. τις οηι. ἘΝ. σλήν] πρὺν Γ. 

42. εἷς 1ἰῦτ]. ἐς Βγν. ὨΙπᾶ. (αὶ εἰς ἃπίθ ὀΟμδοη δ θη) ΘΟΙηΪοἷ5 ἃ] πα ]Ἰοαῦ, 

ΠῸΠΝ ΠλΪππ5. ἀπᾶπη ἃηΐθ γνοοᾶ] θη ἐς) ΜᾺ]]. εἰς ἀθίᾳπο ΕἼΠΙ5]. Υ. ΕΏρΡΘΥ. δὰ 

1,γ8. 2. Ευϊύζβοη. δὰ ΤΏ βίη. 651. Οὗ, δὰ Τ,γ8. 2. 

48. εἰς Α. Β. Ο. Β. οἷο. 

44, πάριτ᾽ Ἀ. ποη Μοά. 9. 

40. ἤδη τις εἶπε!) σίγα, σιώπα οομῇ. Ηδιημακοῦ (Μποιῃ. Π. 3). «ΑἹαντὶς 

εἶπε ο0π]. Βευρκ. (δ Ῥτδθοοπῖ8. οὐα ]οπθ οὗ ᾿δθ0 τοί 0 8). 
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«ΑΜ. Ἐγώ. ΚΗ͂. Τίς ὥν; ΑΜ. “μφίϑεος. ΚΗ͂. Οὐκ 

ἄνθρωσος; ΑἸ. Οἱ, 

ἀλλ᾽ ἀϑάνατος. Ὃ γὰρ μφίϑεος Δήμητρος ἦν 

406. Ῥτδθοοηΐβ ρᾶχίθβ Ὀυγίαμὶ ὑγϊθαϊ Βγαμοκίαβ. Κ΄. δα 84. γα 

Ἰαΐθσθ ἰπ μῳίϑεος ϑυβριοαίαι Μοῖθ. οὐ 1ἰΡτ]. ΑἸά. πα. Μ1]1]. οὐχ Βἴ58. 
ΚΚαϑῦ. Βτ. Ἐ]Π)5]. ὅθι, ΟΥ, 421. οὐ Φοίνιχος, οὐ, | ἀλλ᾽ ---- Ὥρπι. ρΡ. 8399, 
οὐ χρόνους ἀνήρηχεν οὗτος, οὗ, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἁπλῶς ἀφήρηται. 

Χοη. Αη. ΤΥ. 8. 9, ἐξιχνοῦντο δὲ οὗ, οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν. ϑοᾷ ἰηΐτα 

425. οὔχ, ἀλλὰ τούτου --. 

41. ἀλλ᾽ ἀϑάνατος ἀλλ᾽ ἀϑάνατός γ᾽ Ἐ]ΠΙ8]. ἀλλ᾽ ἀϑάνατος γὰρ ᾿μφί- 
ϑεὸος Βυϊίζβοι. δὰ ΤῊ. 190. Ῥυΐμμὰθ ἴῃ ἀϑάνατος φῬτοάποΐαθ δχοιηρὶα αὶ 

ΕἸπΙ5]οῖπ5. Αἀᾶθ Απθρμδπ. 510. ΕἾ. 121, 4. ἀϑανασίας (αὉ φάρμαχον. Υ.. 
Ῥογβ. δᾶ Ῥίιοοπ. 139. 140. Με. 199. ἀλλ᾽ ἀϑάνατος. ὁ γὰρ ᾿μφίϑεος] 
ῬΟΥΤΩΤΟ ἴῃ 56 ΠΑ 18. {Υ] ΥΔ ΟΠ α1η Θχοῖρὶῦ ἃπαρδθβύιβ, οα75. ΔΙΓοσαπὶ ὡρι 

Αὐἰβύορ μη θη) ΘΧΘΙΊΡ] απ οϑῦ ἴῃ ΘΟ]05. 910, Ῥοαϊθι5 1115. ραυϊίου αὖ Ὠἰς 

᾿πίου ἀπὰβ αἸροάϊαβ αἰν βῖ5. δῦ ἰπίουραπούομθ. 56] απούϊβ, χαὶ ϑοϊμάτιον" 
ὅτε δὴ δ᾽ ἐχεῖνο ψηλαφῶν. Νάχμῃη ἐθυϑίαπη Θχθιηρ]ατη ΝᾺ. 068. ἀλεχτρυόνα 

κατὰ ταὐτὸ χαὶ τὸν ἄρρενα, τοϑυϊαϊα ἀοσα Βα ν! ἰοτιηὰ ὀοηίγαοία, ἀλεχτρυῶ 

τοιηονῦ ῬΟΥΒΟπιι8. [ἢ οαἄθη) αἱροαϊα Τ 5. [148, ἀδιχίομες, ἀλλ᾽ ὁ πρω- 

χτὸς ἄφατος ὡς χαλός. οὐ, ἀπᾶθ τηϊπιιδ σον βαηῦ ΘΧΘΙΏ}]ὰ, ΝᾺ. 840, 

ΤΊ βιη. 80. ΑἸῖὰ Ῥ] σὴ, πᾶ ΤΠ} 65 015 ἀοθΘηθαν οΥΤΟΥθτ15. ΠΡΥασῖο- 

ΤΠ], ΘΟ]]ορῚῦ ΠΟΡΓαθιι5 ἴθ ΑΡΡ. δ ῬΟΥΒΟΩΙ ΑὐἹβιορΠδηϊοα μ. 111 .-- 110. 

Τ6 ἀδούγο οὖ ὡπαρδϑοβδίο ἰηΐγα αἰόθηηιβ δ ν. 7199. ΠΙΝΏ,. Αοουγαύίι5. ἀ6 
᾿δὸ τ6 ορὶῦ παρὸν Εηρ τα. Ῥταθί, δα Πγ8. ν. ΧΥ͂ --- ΧΥΤΙ]. “Τία Ἰρὶθαν ἂο 

ΟΠπΐ πᾶ απδοβύϊοπο βίαια απι,᾽ ἱπααϊδ, “αὖ αϊροάϊα οχ ἀδοῦγ]ο οἱ 

δπδραθϑίο ΘΟ ροβῖϊα, απᾶθ ΠΕΠΙΘΙῸΣ Υἱοῦ, ΡῬΥΟΡΔΥΙ ΠᾺ]10 τποο μοββὶί, 

ααοα Ἰάθηη ἴῃ αἰροάίαπι οχ ὑὐ] υο]ο οὐ ἃπαραοβύο οομηροβίίαμπι οααῦ: ἐτὶ- 

ῬγΆΘΠΟ γ61Ὸ γϑοΐθ ἰουΐαββο ἃπαρδοβύιβ βαυοοθααῦ, 81 ροβὺ {υὶργδομι πη ἴῃ 

πο αἱροᾶϊδο ροβίθιπι ρῬαιβαμη ΠΟΥ δοηξοηςία 1πθθαῦ: οα718. τοὶ ἄπο οχίθπί 
δρια ΑΥὙἸβίορ μη θπι Θχθι}]ὰ ΑΘ]. 47. οὐ Ἐ00165. 810. [οὖ ἐοτῦ. Ῥδο. 241.1. 

θη. ορύϊιηθ οχρ]ϊοαπὺ Ἤρτπι. Ερ᾿Ό. ΤΠ). Μ. 8 100. ΜΚ]. δα ϑαρρὶ. 901. 
Ἠδπον. ἔχοσο. Ρ. 95. ΟἿ, οὔϊαμη ΤΠ οββΌδοΙι. τηθέσ. ν. 194. Νϑο ἐγ ρυδομα μι 

πθὸ ἀδοίν απ ΘΧΟΙΡΘΙΘ ΡΟΒ56 ἃηδραθδύμμπι ῬΥΪΠη5. αἰβουίθ ἀοοιϊ ΤΠ γΘβῖπι5 

ἃ. 1140. Οἷ, Αν. 108. ποδαπὼ τὸ γένος; --- Ὅϑεν αἱ τριήρεις αἱ χαλαί. 
Ῥαο, 240. ἰὼ Μέγαρα, ἸΜΜέγαρ᾽, ὡς ἐπιτρίψεσϑ᾽ αὐτίχα. (α}] ἰδηηθῃ γ. 

δηποῦ.). [ῃ ΝαΡίαμη 1. 1. ΡτῸ χατὰ ταὐτὸ Βουθοπᾶθπμι, πὶ [Ἀ]10Υ, χαὶ 
ταὐτὸ, οΟἸ]αΐο γν. 849. Τὴ Τιγβιβίσαϊαθ Ἰοθο σϑύϊποηδ ἰοσβδῃ νυ]ραία ἀδιε- 

χοῦμες. ἴῃ ἼΠοβη. 210. τὸ πόπανον, ὅπως λαβοῦσα ϑύσω ταῖν ϑεαῖν, 

Τίπάουῆπβ δ ]οα]ατη ἀ6]οῦ οὰπὶ ΗΔ ππο. 5.64 γϑῦαιη Ὑἱᾶϊδ ῬΟΥΒΟΠΊΒ, 

αὶ Ρτὸ ὅπως ΘΟΥρομἀθμη τποπαϊΐ ἕνα: παηαθδιη Θηΐπη ἃρια ΘΟΠΊΪΟΟῸ5 

ὅπως 06 56 η81 510] ποῦν) ΡΥ ΘοΘαΪΌ, πἰβὶ σοη)αποία ρατγέϊου]α ἄν. Τὴ 

ΡΊ. 1011. νηττάριον ἂν καὶ φάττιον ὑπεχορίζετο, αἱ γοΊθιβ Δα] οἱ νἱθϊο 
Ἰαθογαΐ, ὑγαπβρομθηάτιπι ῬυΟΘα] ἀπ 10 οαπὶ ῬΟΥβοπο, γνηττώριον ὑπεκορίζετ᾽ 
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χαὶ Τριπτολέμου" τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται" 
γαμεῖ δὲ Κελεὸς Φαιναρέτην τήϑην ἐμὴν, 
ἐξ ἧς Δυκῖνος ἐγένετ᾽᾽ ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ 50 
ἀϑάνατός εἰμ᾽. Ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρειμαν οἱ ϑεοὶ 
σττονδὰς ττοιξεῖσϑαι, τερὸς “αχεδαιμονίους μόνῳ. 

241λλ) ἀϑάνατος ὧν, ὦνδρες, ἐφόδι᾽ οὐχ ἔχω" 

οὐ γὰρ διδόασιν οἱ τερυτάνεις. ΚΗ͂. Οἱ τοξόται. 
ΑΜ. Ὦ Τριτιτόλεμε καὶ Κελεὲ, περιόψεσϑέ με ---᾿ δ 
41. ὯΩνδρες τιρυτάνεις, ἀδιχεῖτε τὴν ἐχχλησίαν 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπάγοντες, ὅστις ἡμῖν ἤϑελε 

ἂν χαὶ φάττιον. Οοα ΤΪΤΟΙ ΒΡΤΟν 586 ΠΙπαοτῆσμη, αὐἱ νυ]ραίαπι ἀθέθηα]. 
Μαρὶβ ἀυθῖιβ Ἰοθὰβ οδῦ Ῥαὸ. 240. Τῃ Εριοι. ΕὟ. 89. ἐν δὲ σχόροδα δύο 

καὶ γαϑυλλίδες δύο, ἀαῦὺ σχορόδια χαὶ ϑδαὺ σχόροδα δύ ἢ Ἰοροπᾶπηῃ 

νἱ ἀοέαγ. 

48. γίγνεται] γίνεται Ὁ, απδθ ῬΥΌΡΘ οομβίδηβ ὨπἾπ8 ΘΟ 1015 βου ρύατα 

οϑὺ, ραυϊΐεαιθ γιγώσχω, πὸπ γιγνώσχω. 6 απὸ αἰχὶ δά ΤῊ65. ϑέβρῃ. 

γο]. 2. Ρ. 620, 021. ΘΙΝΏ. γένεται οἰΐδτη ἃ. Β. (Ὁ. Μοουῖβ Ρ. 108. γέψνεται 

᾿ἀττιχῶς. γίνεται ᾿Ελληνιχῶς. 

ἤῷ, ποιεῖσϑαι ΑἸὰ. Καί. Βτ. ΕἸ]. ὅ6ῃ. Β6Κκ. Βοίμ, Β]. Βουρκ. ποιῆσαι 

ΕἸπΙ5]. δὰ 58. Με. Μὰ]]. Ὁϊπα. ΟἿ. δὰ ὅ8. 

58. ὦνδρες (αὖ ὦ "νδρες)ὺ Α. Β. ΑΙ4. Βι. μα. Μείη. οἷο. ὥνδρες Ῥ. 
ἄνδρες Ἀ. ΒΕΚΚ. 

ὕ4. χήρυξ Β. φτ. Πὶπά. οὔθ. πρύτανις Α.Ὁ Β. ὁοττ, Ἐ. ὃ Βγυ, 56}. Βεκῖ. ΒΙ. 

Τοῦτ. Πθοῖο. Οἐ 56. 00. ““Βομο]αβῦαθ τη05 ρου μα ογαῦ γοῦα οὖ δα αἀθοοτὶ 

τα οπθ Ἰπηοπμοπίϊ πᾶθὸ γορα [οἱ τοξόται] ἃ ὑπὸ 6 Ῥυγίδηϊθαβ αἰεὶ: 
τοῦτό φησιν εἰς τῶν πρυτάνεων, χελεύων ἐχβαλεῖν τὸν ᾿μφίϑεον ὡς 

ὑβοιστήν. Τὰ Β. ῬΘΙΒΟΠΔΠῚ βου ρβουαῦ Ῥυΐμο ΠΡ γαυῖ8 χῆρυξ, 58. ἴρ86 Ροδβῦ- 
τιοᾶο οοττοχὶῦ, τοροβαϊξαθθ πρύτανις, απο γοῦπ οδϑύ. Υ. Ῥούϊθ. δὰ Τι6ρ. 
Ατὸ. Ρ. 394. Νβο ποὺ 801.) Ιοθ0 ῬυΔΘΟΟΠΪΒ. ῬΘΥΒΟΠδ 1η816. Ῥοβίία ἕαϊδ ῬγῸ 

φυγίδηϊ. ϑαρτα ν. 40. σϑῦθὰ 1118 τίς ὥν; οὐ οὐχ ἄνϑρωπος; Θὗ ν. ὅ9. 

χάϑησο σῖγα. τηᾶ]6. Ῥτδθοοηὶ ὑπθαπηῦαν, οὗ ἷπ Ῥυγύδπϊβ ραυύθβ ἐγαπβίο- 
τοπᾶδ βαπί. Ποροὺ οὐϊδηη Π}π18 ΠΟΙΠΘῚ ᾿πέου ασγδιηδῦϊβ ῬΡΘΥΒΟΠδΒ. ΤΘΡΟΠΪ.᾽" 
ΒΕΌΝΟΚ. Βιυποῖίϊ βοηθθηίδθ ἑανοὺ ῬΙαΐο Ῥιοίαρ. Ρ. 919 Ο. χαταγελῶσι. 

καὶ ϑορυβοῦσιν, ἕως ἂν ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρῶν λέγειν χαταϑορυβη- 

ϑεὶς, ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν ἀφελχύσωσιν ἢ ἐξάρωνται, χελευόντων τῶν πρυ- 

τάνεων. ἘΠ. ΟΥἮ Ἐρο]. 148. τὸν παροινοῦντ᾽ ἐχφέρουσ᾽ οἱ τοξόται. 

ΘΙ Π]Ὰ] ΘΟΤΩΙ ΟΠ] ΟΥ̓Δ Πα οὐ ἃ] οὗ πρυτάνεις οὗ οἱ τοξόται. Βᾳ. 665, χᾷϑ᾽ 
εἶλχον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. ΤῊ. 928. προσέρχεται γὰρ ὃ 
πρύτανις χὠ τοξότης. ἢ 

ἤῦ. π ἥπο γϑύϑιι8 ροϑιιὶ ΠἸπϑᾶπη, ΔΌΓαΡἐΪ ΒΘΥΤΊΟΠΪἷ8. ἱπ Ἰθοτη: πῸῚ μοβὺ 
περιόψεσϑε ἰηΐοττὶ ἄθαοῦ ρῬαυ ορίαπι ἁΠ]ποὰ αὖ ἑλχόμενον. ΟΥ, δᾶ 

Νὰ. 125. 
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στεονδὰς τεοιῆσαι χαὶ χρεμάσαι τὰς ἀστείδας. 

ΚΗ. Κάϑησο, σίγα. Ζ41Κ. Πὰ τὸν ᾿Ἵττόλλω ᾿γὼ μὲν οὗ, 
ἢν μὴ ττερὶ εἰρήνης γε τερυτανεύσητέ μοι. 00 

ΚΗ. Οἱ πρέσβεις οἵ τταρὰ βασιλέως. 
41. πΠὨαοίου βασιλέως; ᾿χϑομαι ᾽γὼ πρέσβεσι 

χαὶ τοῖς ταῶσι τοῖς τ᾽ ἀλαζονεύμασι. 

ὅ8. ποιῆσαι] ποιεῖσθαι Ἐν, νἱθ]0 ΠΌΥΔΥΪ, αἱ δα ν. 52. Δρθυγανῦ. ποιῆσαι 

ῬΏγγη. ΒΕΈΚΚ. Αποοᾶ. ῃ. 40, θΘ6. “Μϑαϊα ἴοσιηα θοάθῃη βθηϑι ΔΑΒ οὕ 
γ. ὕῶ. 131, Σπονδὰς ποιούντων 6 (115 ἱπαποίδτττη ποίου 5. αἸοἰδαν ἴῃ 
Ῥδο. 2319. οὐ δοᾶθπι βθηδὰ εἰρήνην ποιήσας 46 ΤΎΥραΘΟ γν. 1199. Νραϊιθ 

αἰϊέον Τπυογᾶ. 2, 29. ᾿Ελϑών τε ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ 

Σιτάλχου ξυμμαχίαν ἐποίησε χαὶ Σάδοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖον. 

Αοὔίνδιη ἰριθαῦ ἔοστηδτη τούϊηπι θυ. ἴῃ ΠΟΟ ΥΘΙΒιι, ΤΘΡΟΒΌΘΥη ἷπ Υ. 52. 

191. ἘΠῚ. Ἐθοΐθ. ΟὐπΗστηδίαν οὐΐϊαιη ποιῆσαι Βα πθ 01 χρεμάσαι. 
ῦ9. χάϑησο σίγα Α. Μϑᾷ. 9. χάϑησο σῖγα Β. Ο. ΒΕ. Τ΄ “4. Ὀϊπᾷ. Μῃ]]. 

ΒΙΌΡ. χάϑησο, σίγα ΒοΙρὶ. ΕἸΠΙ51. Β]. (ἰπ ποῖ.) Μεὶπ. Ἐθοΐθ. Οἵ. 128, 

σίγα (σῖγα Π.), κάϑιζε. 064. σίγα. αν. 90ῦ. σίγα, κάϑιζε. ὅϑθιη61] ἃρπᾶ 

ποϑύσιμι Ἰορίδαν σῖγα. Επτ. ΒΡ]. 614. ἀλλ᾽ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. Σίγα, 
χάϑησο φούϊυβ Βουὶρύπσιμι {ἰ586. ΑὙΙβύορ ᾶποιη ὁδηβοῦ πὰ. (Οὐοἴρυιηι 

Ῥυγύδηϊ πᾶθο νϑυθὰ 6586. {Ἱθαθηᾶα οβίοπαϊν Βυα πο ῖτπ5 δα ν. 5. οὗ 110 γ]. 

ΑἸΙά. Ὀὶπᾶ. Μοῖπ. ΜῈ1]. ΒΙΡΡ. οὐχ Βν. ΕἸπΙ5]. ὅοῃ. Βοίμ. ΟἿ δὰ 40. 
00. γε οἴη. 50}0]. τε Ποῦυ. Μα]ο. Οἵ. 619. οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορῇ 

γε «ἄμαχος. πρυτανεύσητε] πρυτανεύητε Μρείη. ἰδοῖία. ὅ'6Π01: χρημα- 

τίσητε. Οἵ. δὰ 042. Ἰβοοῖ. Ῥαᾶπθρ. 191. τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευσε. ΤιΟΟῸ5 

51 Π}}ΠΠ105. Ομ ον ΜΠ] οσι5 ἂν. 440. ΤΊ. 269. μοι] Ἐοτῦ. τι. 
01. οἱ πρέσβεις οἵ παρὰ βασιλέως Ἀ. Ο. ᾿Π. 1. οἱ παρὰ βασιλέως Β. 

ΑἸὰ. πρέσβεις να]ρ. οἱ πρέσβεις Β6Π0110 Ῥγδθῆχαμι. 

θ2. ᾿γὼ Ἐ. Τ΄ὸ (πὰ απὸ γε) ΑΙ4. Ὀὶπά. Βεῖρκ. Μοῖμ Μα!]]. γὰρ Β. Ῥ. ΒΥ. 
γὰρ ὡς Ο. 41. δ᾽ ὡς Α. τοῖς Βγ. (ἴῃ 8πη.} ΕἼπ8]. Β]. ἄχϑομαι ᾽γὼ, αὐ 

Αν. 444. διατίϑεμαι ᾽γώ. 88. 81. γράψομαι ᾽γώ. 1,γ8. 1114, τάχα δ᾽ 
εἴσομαι ᾽γώ. τῦ8. ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽. ΟΥ, δὰ Νὰ}. ἵ. πρέσβεσι Ὁ. 
Β. νυ]ρ. πρέσβεσιν Ἀ. (αὐ νἱὰ.) Β. πᾷ. 1820. Βεῖρκ. Μοίπ. Τπαο. ὙΠ]. 

80. τοῖς πρέσβεσιν. Τλοτι. Ρ. 140. πρέσβεσιν. ὧι. ἄχϑομαι ᾿γὼ (τῶν) 

πρέσβεων | τοῖσιν ταὧσι οἷο. 

08. ταῶσι] βου θοπάσμ τιοστ Αὐἰξῖοο ταῶσε, αυδῖη βουϊρύατατη 46 ΑὙΐατη ν. 

102, 269, 884. ἀϊδογίθ ἐθϑίαίαν Αὐμθπδθιβ 9. Ρ. 8597 Ε. οχ Τυυρμοπθ. ὈΙΝΏ. 

ταωσι Β]. Μοῖπ. ΜΆ]. ΕΪΡΡ. Οὐ͵πβ δβρίγαύϊομῖβ γοϑυρια βϑυυδηΐιν ἴῃ 

Τιαϊϊπο ποιηΐπθ ρᾶγο, οὖ ἴῃ (ἰδυιδηῖοο ρέδα. Νοίαὐὺ 7Δοἰαπείδηι 16ρἃ- 

ἰοταπι, ααἱ ῬΟΙΒΑΓῚΠΙ ΤΟΥ ΒΌΡΟΙΡΘ. οὐπαῦϊ ἱποθάπηῦ Ῥδυοπιπὶ ᾿πϑίαυ, 

ῬἈΪοβίν. Τοοη. ὁ. 11. ὁ βασιλεὺς (Ῥογβάγιμ) ἐπὶ ϑρόνου χρυσοῦ στιχτὸς 
οἷον ταώς. ΑἸοχὶβ ἂρ. Αἴμοπ. ρ. 107. ἐποίησά τ᾽ αὐτὸ ποικιλώτερον ταὼ. 
ΕαΡυ]. 897 Α χαὶ γὰρ ὁ ταὼς διὰ τὸ σπάνιον ϑαυμάζεται. Ἰκιοῖαῃ, ΝΊΡΥ. 

18. πόϑεν ὁ ταὼς οὗτος; Ηοιπηδὺ. Δα Τπιοίαπ, 1. 947. Τίιθηγβ. Αὐϊβύ, Ρ. 841. 
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ΚΗ. Σίγα. 41. Βαβαιὰξ, ὠχβάτανα, τοῦ σχήματος. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

Ἐπέμψαϑ᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν θῦ 
μισϑὸν φέροντας δίο δραχμὰς τῆς ἡμέρας 
ἐπ’ Εὐϑυμένους ἄρχοντος. 111. Οἴμοι τῶν δραχμῶν. 

ΠΡ. Καὶ δῆτ᾽ ἐτρυχόμεσϑ᾽ ἀνὰ τὸ Καύστριον 

τοῖς ταὧσι, τοῖς τ Θασμη ΟὈ]Ϊ αἱ ὁαβιβ Παἦπ5 ΠοΙηΐπῖβ βίπθ ἴποῦο- 

τηθΐο ἃ Αὐξοἷβ σα]ρο ἔουτηδῦϊ 5ἰπί, αὖ νεὼς, λεὼς, οἷο. (αποᾶ τηοπαῖξ 

οὐ Θχθιηρ]} 15 οομῆττηδυὺ ἘΠ] 516 1τ|5), τροποηᾶσιη νἱάθαθαῦ τοῖς ταᾧς χαὶ 

τοῖς. Αἰϊάτηθη ταὧνι Ἰορίδατ Αγ. 884. ἀλαζονεύμασιν Ὠϊπᾶ. οἷο, 
θ4. σχήματος] φορήματος ϑυϊάαβ ἴῃ ἐποποῖ. φρονήματος ΤΠΘΟαΟΒΙΠΒ 

περὶ γραμματιχῆς Ῥ. 19, 12. αποᾶ ἴρϑιπι {πο π6 ὁχ φορήματος ΘΟΥΤΡ ΠῚ 

νἱαθίατ. 
66. δύο δραχμὰς} Ἐοτγύ. δύο δραχμὰ, αὖ δύ᾽ ὀβολώ, τοροποπάθπτῃ οὖ Ὠϊς 

εὐ 90. 159. 161. Βδῃ. 141. 118. 1106. ὅεα δύ᾽ ὀβολοὺς οϑῦ ἂρ. ΑΘβομίπ. 14, 

68. ἐτρυχόμεσϑα Α. Β. ὁοΥτ. ΒΕ. 7. ἐπευχόμεϑα Β. ΡΥ. “4. ἐτρυχόμεϑα 

Ῥ. Βι. ὅς}. ΒῈκκ. ἐτρυχώμεϑα Μροά. 9. ἐπαχόμεσϑα Ο. ὅδαϊδα δαΐθιῃ Β8Ὀ- 
οϑὺ ἰγοπῖδ ἰῃ ἐτουχόμεσθα οὐ τῆοὸχ 'ἰπ ἀπολλύμενοι. Ἔδνοτα οηΐη ααϊα 

ἡποιη απ ἀπᾶπὶ ἴῃ πππὸ τπηοᾶτπιη οὐΐοβα οὖ ὀοιηπηοᾶθ Ἰίου ἔδοθυο ὃ διὰ 

τῶν χαὐστρίων πεδίων Ἀ. Β. Γ. “1. Μοᾷ. 9. διὰ τῶν χαστρίων πεδίων Ο. 

παρὰ τῶν Καὐστρίων πεδίων Β. διὰ Καϊστρίων πεδίων ΒεΥρκ. τῶν 

Καὐστρίων πεδίων ἘΠΙΆ5]. (Οἱ, “61 ἀο]επᾶδ, ἱπααῖϊί, οδὺ Ῥυδθροβί!ο νοὶ 

αὐζϊοα!α5. Ὀὺ ἀοϊοαῦαν 118 βυδαοὺ βουϊρίσταθ αἰνουβι 5 αὰδ8 ἴῃ 68 Θ6Γ- 

πἰξαγ." Ιἄοηη γουλπτα τρύχεσϑαι οαπᾶθηη ΘΟπβυγ πούϊο 6 μἴὸ Πα Όοτο Ραἰαῦ, 

ααδηῃ ἴῃ Ῥᾷο. 989. οἵ σου τρυχόμεϑ᾽ ἤδη τρία καὶ δέκ᾽ ἔτη. ὅ1ο ἀπο- 
λαύειν οἴο. Ιάθιη ἴρβ8 φοπήθοθσαπι ἴῃ Ῥταθῖ, Αγ. Ρ. ΠῚ. 816 ἴῃ Ηοιηθτο 

διέπρησσον πεδίοιο, κονίοντες πεδίοιο, οἴ.) παρὰ Καὔστριον πεδίον 

Ῥἰμπᾷ. Β]. Μεΐπ. ΜῈ]. (“ΝΟ βοϊθηῦ ἰδ] παμηθτο αἰοἱ ΡΠ ΌΤΙ], 56 βἰη- 

σΆ]ατὶ: νἱᾶθ ὀχθιηρὶα ἀρια ϑἰγαθοποιη Ρ. 891. οἱ 984. δᾶ. ΒδΙοοπ. οὗ αὐὰθ 

ῬΙατα Παἤαβηηοαϊ τηθπιοσαῦ ϑύθρμαπαβ ΒυΖδηίίπιβ. " ὈΙΝῸ. Οὗ Ηεοτοᾶ. 

ὙΠ. θὅ. ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ. Ἠοτοᾶ. ΤΧ. {. τὸ Θριάσιον πεδίον. Χρπ. 

γε. 1.1. δ. εἰς Καύστριον πεδίον. Ἀν. 1. 2. 11.) “Ὑ] 4616 ἀγἐϊοαλαπι, γ6] 
Ῥούϊιβ Ἰθρα ἐτρυχόμεϑα," Βεπί!. διὰ τῶν Καὐστρίων πεδίων ῬοῦΥ. περὲ 

Καὕστριον πεδίον οοπ]. Μοΐὶπ. Ωᾳ. παρὰ Καὐστρίου πεδίον, αὖ π᾿ ΤΟ. 

ΥΠΠ. ὕ8. ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ. ϑεᾷ νἱχ ἀρία παρὰ πεδίον ὁδοιπλανεῖν 
ἀϊοϊξαν, ἀᾳαᾶγο παρὰ Καύστριον ποταμὸν ἰοηΐαρθαμι. ὅ5΄1ο Ἠογοᾶ. Υ͂, 100. 
πορευόμενοι παρὰ ποταμὸν Καὕστριον. Υ. 38. παρὰ Στρυμόνα ποταμόν. 

Υ. 101. ἐς τὸν Ἕρμον ποταμόν Ὗ. 102. οἱ ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ Εἴο. 
Υ͂. 119. ἐπὶ τῷ ΜΜαρσύῃ ποταμῷ. Χοπ. Απ. 1. 4. 9. ἐπὶ τὸν Χάλον ποτα- 
μόν. 10. τοῦ “1ἄρδητος ποταμοῦ. 11. τὸν Εὐφράτην ποταμόν. 19. τὸν 
᾿ἀράξην ποταμόν. 11. ὕ. 1. τὸν Ζαπάταν ποταμόν. ΤΥ. ὅ. 8. τὸν Εὐφρά- 

τὴν ποταμόν. ΤΥ͂. ὃ. 1. ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν Κεντρίτην ποτας- 

μόν. Ἀν. 114. παρ᾽ Ἕβρον ποταμόν. ἘΠ 516 ἴογβαῃ Ἰϑροθδῦ Ξ0Π0].. αἱ: 
δυδιυυονδί, ,. λὼ»... 
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, ς -" γ , 
σεδδίον ὁδοιτελανοῦντες ἑσχηνημένοι, 

ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν μαλϑαχῶς χαταχείμενοι, το 
ἀπολλύμενοι. «11. Σρόδρα γὰρ ἐσωζόμην ἐγὼ 

Καύστριος ποταμὸς τῆς “Ζυδίας περὶ Μίλητον --- παρ᾽ ᾧ χαὶ ὃ Ἄσιος 

λειμών. ΝΙδὶ νοϊαϊδ 116 ἐαηύαπι Καύστριον πεδίον οὐ “Ἵσιον λειμῶνα 

ΘΌΠ ΟΠ ΘΠ ΡΠ 6856 5ΙΡΉΪ Ποαγο. ΝΌΠΟ Ῥγϑθϑίασθ τ] νἱαθῦιν ἐτρυχόμεσϑ᾽ 
ἀνὰ τὸ Καύστριον [ πεδίον --. Οἵ, Χρη. Απ. ΥἹΙ. 4. 2. ἐστρατοπεδεύσαντο 
ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. Ῥογηηαπίαϊα, οὐ Δ1}101 νἱαϊ ἀνὰ οὐ διά ΝΙδβὶ γη8}18 

ἐτρυχόμεσϑα χατὰ ΚΑ. π. Αὐὐοα]απι ἔοτβαμ ΔααΙ ἀθυιιπῦ ΠΙΌΤΑΤΙΪ, Ῥγὸ {γ]5}1- 

1400 Καύστριον παρθοηΐοΒ. ΤῈ σιεδίῳ Καύστρίῳ (ϑθὰ Καύστρου) ν. Το. 

ϑίο, ΧΙΝ. 19. διεξιὼν δὲ τὸ Καύστριον πεδίον διέφϑειρε τὴν χώραν. 

Χοη. ΑπᾶΡ. 1. 2. 11. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει --- εἰς Καύστρου πεδίον, πόλιν 

οἰχουμένην. Ογτ. 11. 1. ὅ. εἰς Καὕστριον πεδίον (Ὀϊ 1αχία Ηρ] Θβρομύαπι 

ἴῃ Ῥγυρία Ἰοσαξαν). [ἢ Ἰοπία ογαῦ 860. ΤΙ Θάου. ὅἴο. ΧΙΝ, 80. ΒΘ θρμδηι5 

ΒγΖ. Καύστριον πεδίον τῆς ᾿Πιφεσίας 6580 αἰοῖθ. ΝοΙηθη ἰρδῖπιβ. ἥπινὴϊ οϑῦ 

Καύστριος τὺ Κάϊστρος. οι. Π. β΄. 461. ᾿“σίῳ ἐν λειμῶνι. Καύστρίου 

ἀμφὶ ῥέεθρα. Μίτρ. α. 1. 888. οὐ αὰαδὸ Α5ῖδ. οἰσοῦη Πα] Ἶθὰ 5. ἴῃ 

Βθδρ 5 ΤΠ] δη δα ρταύα Οἀγδῦτὶ. Οδγβύγιατη ὀδμρη) ἴθ ΡΠΥΥ ρα 

(μοαϊθ “πὸ γ]δῖη οἵ ϑαγθπ ἢ, ἃ ΒΙΡῚ ἃπᾶ γα ἀρ]ὰπ, ἃ5. ἰβ 
ἃ ποῖοπῦ πδῖη8 ἀοβίσηδῦθα ) ῬΡΟΗΪΌ τθόοηβ ἱηγοδύραου ΑἸΠΒΟΥἢ (ΤὙΔν 615 

ἰπ {π6 ἔσδοκ οὐἨ {πὸ 10.000 ατθοκβὺ Ρ. 97. ὅ1π]1ὰ ϑαηῦ Ἠοτοά, 1. 18. ἐν 

Μαιάνδρου πεδίῳ. 1. 101. μαιάώνδρου πεδίον. 1. 110. τὸ Ξάνϑιον πεδίον. 
11. 10. μαιάνδρου πεδίον. ΤΥ͂. 49. πεδίον τὸ Τριβαλλιχόν, Ἄππο. 11. 102. 

τοῦ ᾿Αχαρνανιχοὺ πεδίου. 1Π|. 19, διὰ τοῦ Μαιάνδρου πεδίον. Χροι. Απᾶν. 
1. 1. 2 Ἀαστωλοῦ πεδίον. ΝἼ]. 4. 2. τὸ Θυνῶν πεδίον. 11. 8. ἡ. Θήβης 

πεδίον. ὃ. Καΐχοι' πεδίον. Αρ68. 1. 10. τὸ Μαιάνδρου πεδίον. ἸΒΟΟΙ. 

ν. τὸ Ὁ. τὸ ηύσιον πεδίον. Ἱαιάϊξ ἰσοπῖοθ ἴῃ νοθο Ααύστριον, δὰ γορίο- 

ποηι ζουυϊάδηη χεχαυμένην οὔ ὑγαηβοι 0115 Ἰη0] βία πη βρη Ποαπάδηη. Αρίθ 
φαὔοιῃ οὖ Ἰυχία τοὶ νϑυϊαῦθπλ τηθηϊίο Πὺ δπ͵]ὰ5 δῦ Πα] 18 ἁπὺ ΔΙ ΡὶΪ, 

πᾶ ααἱ ἃ ΑΥ̓ΠΘηἾβ δὲ Ῥουβᾶβ ῬγοΠοϊβοθθαηύαν, Ερηθβϑοὸ το] οῖα, βσιηθη 

Οὐ ΒΟγα ΠῚ ἀβοοηἄθγθ βο]οθαπί, αὖ νἱἀοατ. [πῃ μος ὁᾶμηρο, Ιοοὺ Βαυᾶ 

ἀαθὶθ ΔΠΊΟΘΠΟ, ΠῸΠ 51Π6 Θαϊιϑαὰ ᾿πη]ΠΟΥ ΔΙ Ππρτιηῦαι ἰορσαῦ ὁδοιπλανοῦντες. 

09. ὁδοιπλανοῦντες Β. (Βργ. ὧν) (ΟΟ. “1. π΄. Μοᾶ. 9. ὁδοιπλανῶντες Ἀ. Γ. 

Τοῦ υἱύΐοδα, ὧἄἀθ αυὰἃ ν. 100. δὰ Ῥῆσυπ. Ρ. 0390. Απρ]ϊοθ, Ἰοῖ ο Υ] πΡ' 

ὁπ {πὸ τοδᾷ, οὐ Ὁ ὁπ νὰν. ὁδοιπλανοῦντες Ῥγὸ ὁδοιπτοροῦντες μΡοβὶ- 

στη. Ιπαϊοαξιν οπΐπὶ βοοογαϊα Ἰοραίζοσαχη οὖ ἀγαγιϊα, αὐ ὑθηηρι8 ἴῃ νἱὰ 
ὑογδηῦ, απὸ τηϑ]ο Θ πὶ ποθ άρχῃ οαρίαπῦ. Οἷ. 61. 80. 

το. ῬΙοαθορο αἱ ἤππὸ νούβαμι {αὶ Ποῖβκ. Ἐογύίαββθ σϑοΐθ. 

11. γάρ] γ᾽ ἄρ’ Βν. ἘΠΙη51. ΜᾺ]]. τἄρ᾽ Μϑθ]ον (Μ ποι. 1. 414). ΒοΙρΚ. 
Μεῖη. Τῖηα. ΝῚ τιαϊαπάθμι. Ἰχομΐαθ ᾿ἰπβουνὶξ γὰρ, αὖ πῃ ΝᾺΡ. 1860. ἐγὼ 
γὰρ «ΑἸσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς. ϑορΡῃ. ΕἸ. 898. χαλὸς γὰρ οὑμὸς 

βίοτος, ὥστε ϑαυμάσαι. δὶ «αἰᾷ τηπίαπαππ), χη] πὶ γοῦν, αὖ ἴῃ ΕΟ]. 194. 
χαρίεντα γοῦν πάϑοιμ᾽ ἄν --. 

2 
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Ν Ν᾽ 2 ᾿] , 

σεαρὰ τὴν ξταλξιν ἐν φορυτῷ χαταχείμενος. 

ΠΡ. ΞΞενιζόμενοι δὲ τερὸς βίαν ἐχείνομεν 
ἐξ ὑαλίνων ἐχτεωμάτων χαὶ χρυσίδων 

ἄχρατον οἶνον ἡδύν. .«71|. ᾿Ὦ Κραναὰ ττόλις, ΤΕ 
τῳ Σ ΟΣ Χ Ἔ Ὶ ΄ 
ἀρ αιἰσϑανει τὸν χατάγέελων τῶν τερέσβεων; 

«. ἃς ν “ 

ΠΡ. οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 
τοὺς στλεῖστα δυναμένους (,αγεῖν τε χαὶ τειεῖν. 

“1. Ἡμεῖς δὲ λαιχαστάς γε χαὶ χαταττύγονας. 
2) ν Ν [ - 

ΠΡ. ὋἜτει τετάρτῳ δ᾽ ἐς τὰ βασίλει᾽ ἤλϑομεν 80 
ἥ γ ΨΩ 

ἀλλ᾽ εἰς αἀτότατον ᾧχετο στρατιὰν λαβὼν, 
. τὴς Ἢ ᾽ ὃ. δ Υγ, ἐν ὁ. ; ᾿ , β χᾶχξςεν ὀχτὼ μῆγας ξ7ει χρυσῶν ορῶν. 

, ᾿ Η κ 
41. Πόσου δὲ τὸν στερωχτὸν χρόνου ξυνήγαγε; 

12. ΤῃΏ ἤμπβ γβϑιβιαβ π|81]60 ἰηζουσορδίϊο "β βίσππη) δἀάδππί ΒΥ. Βεκκ. 
Βευρκ. 1. Μα]]. 

τὸ. δὲ] γὰρ Β. Θαοΐ τοΐθυυὶ ροΐοβὺ δὰ ἀπολλύμενοι ν. 1. ϑοᾷ τϑρο- 
ἀϊδαμη νἱαθύπν οχ σφόδρα γάρ. ὉΙΝΏ. 

14. ἐχπωμάτων} ποτηρίων φγδηητη. ΒΙ0]. Οοἰ5]1η. Ρ. 470. ἐχπωμάτων 
ῬΟΙΙαχ 6, 100. 10, δὃ8. ὉΙΝΏ. 

8. δυναμένους χαταφαγεῖν τὲ (τε οἵη. Β. Ρ.) ΠὈΡῚ οὖ ΜΆ]]Ογ. ΒΙΌΡ. 

δυναμένους χαταφαγεῖν ΒΥ. ΒΕΚΚ. Βοί!. δυναμένους (φαγεῖν τε ἰδοϊξα Β'. 

ΜΟΙ Ὸ]]. δα Τίραπ. ἡ. 5811. Βι. ὅθε. Β]. Βουρᾷκ. Μεὶη. Ὠὶπα. οὖ 516 (γ6] χα- 

ταφαγεῖν, 46]. τεὴ ΒΕΘπΕ]. δυνατοὺς χαταφαγεῖν τε καὶ πιεῖν ΕἸτηΒ]. ΗΘΥΤη. 

(ΕἸ. Ὁ. Μ. ρ. 129) δᾶμον. (ἔχ Οὔτ. ρ. 108.) τοὺς πλεῖστ᾽ ἐϑέλοντας 

χαταφαγεῖν τε 60η]. Βοῖρκ. ΟἿ, ὙΠΘορΡη. ΑἴΠ. 411 Α. ἀνδρῶν ἁπώντων 
πλεῖστα δυνάμενος φαγεῖν. ῬΠογοοταῦ. Αὐποη. 2609 Ο. χαὶ τῶνδ᾽ ἕχαστον 

ὅ τι φάγοι τις ἢ πίοι. ἈπθρΠᾶπ. οοπ. 1Π1|. 184, τοῦ μὲν πιεῖν γὰρ χαὶ 
φαγεῖν οἷο. Βιπιοπα. ΕἾ. 151. πολλὰ πιὼν χαὶ πολλὰ φαγών. Καταφᾶ- 

γεῖν να]οῦ ἀρνοῦϑᾶτθ, αὖ ἴῃ Ε0]. 1092. ἐπειδὰν χαταφάγῃς βολβῶν 

χύτραν. Ἐρίοῃ. Ἐν. 19, 1. πολλὰ χαταφαγὼν, πόλλ᾽ ἐμπιών. Ὠοργαγαύαμῃ 

ααΐάοπι οδῦ δυναταὶ ἴῃ δύνασϑε Τιγ5. 00, οὖ χαταφαγεῖν αἰδοῖα ἃρποβοὶξ 
50}0]., 5604. ΠΟ Ῥ6Π6 ΘΟμ ΒΟ α. χαταφαγεῖν οὔ Βἰπρ]οχ πιεῖν. ΒΟΥ 6 1- 

απ ουβᾶπ, τούς πλεῖστα χαὶ φαγεῖν δυναμένους καὶ πιεῖν. 

19. ἡμεῖς Β. Ο. Β. ὑμεῖς Ἀ. τε ἸἰΡτ] οὐ σνυ]ρ. Ὀϊπᾶ. Μοῖν. Μι]]. 
ΕΙΡΡ. γε Ε]Π.8]. Β]. Βοῖρκ. Ουρεῦ. Βθοΐο. ΟΥ. 208. ἐγὼ δὲ φεύξομαί γε 
τοὺς ᾿χαρνέας. 028. ἐγὼ δὲ χηρύττω γε --- Ἐᾳ. 8608. ἐγὼ δ᾽ ἐπεσπηδῶν 
γε --- 8θ4. ἐγὼ δὲ κινήσω γε --- 06. ἐγὼ δὲ χυλίχνιόν γέ (τέ ἃ}.) σοι 

χαὶ φάρμαχον δίδωμι. 850. 80ῦ. 482. 1184. 1106. ΝΡ. 1008. ἐγὼ δὲ 
χαχοδαίμων γε χαταχαυϑήσομαι. Ἐς0]. 1010. ἐγὼ δὲ ταῖς γε τηλικαύταις 

ἄχϑομαι. ΑἸΡΊΪοΘ γοαᾶαβ: “Ὑ8 ἃπᾶᾷ ψχὸ οἷο." 

80, δ᾽ οπι. ΚΒ. εἰς ΠΥ]. ἐς Τὶπα. οἴο. 
82. ὅρων Β. Ο. ὁρῶν Α. ὄρρων Ἰ. ὄρων 8111. ὀρῶν οα. 1,ο14. ἃ. 1025. 
88, πόσου --- χρόνου] ΑΘ80}. Αρ. 2718. ποίου (πόσου) χρόνου δὲ καὶ 
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Τῇ ττανσελήνῳ; ΠΡ. Κἀν’ ἀπῆλϑεν οἴκαδε. 
Εἶτ᾽ ἐξένιζε τταρετίϑει 8’ ἡμῖν ὅλους 8ῦ 

ἐχ χριβάνου βοῦς. .11. Καὶ τίς εἶδε ττώττοτε 
βοῦς χριβανίτας; τῶν ἀλαζονευμάτων. 

ΠΡ. Καὶ ναὶ μὰ “1 ὄρνιν τριτελάσιον Κλεωνύμου 
σεαρέϑηχεν ἡμῖν" ὄνομα δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 

“11. Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐφενάχιζες σὺ δύο δραχμὰς φέρων. 90 

ΠΡ. Καὶ νῦν ἄγοντες ἥχομεν ἱΡευδαρτάβαν 
τὸν βασιλέως ὀρφϑαλμόν. «11. ᾿Εχχόψειέ γε 
χόραξ σεατάξας τόν τὲ σὸν τοῦ 7τρέσβεως. 

ΚΗ. ὋὉ βασιλέως ὀφϑαλμός. 411. Ὦναξ Ἣράλλεις" 

πεπόρϑηται πόλις; Βατ, μὲν. Α. 815. ποῖον (πόσον) χρόνον | ἔτ᾽ ἐχμε- 

τρῆσαι χρὴ πρὸς Ἴλιον στόλον; δξυνήγαγεν να]ρ. ξυνήγαγε ἘΠΜ5]. Μ]], 
84. ϑουρὰ τῇ πανσελήνῳ ναϊρὸ Τιοσαῖο ρα πηθιγ. δὰ δηϊπηδανογίθη- 

ἅἄσπι οδὺ ΘΠ ἀΠ0 ἔθμοτο οΓα ΟΠ 6μ δαδπι μχοβοιαὶ, οὖ οχμμία 486 ἃ 

ΤΙ ΘΔΘΟΡΟΙ 46. οοπύιμηθ] οβο ἀἰοαηΐαν θεὰ μέσου 6886. ΕΠ ΜΗ]... Οἱ τῇ 

πανσελήνῳ ῬῸῚ ᾿πἐουγορ ΟΠ 6 ἢ ὙΘΙΒΒΠΘ, πὶ [Ἀ]10Υ, ΠΟ ΘΟΡΟ]ΪαΙ οοηίῖ- 

παδῦ. ΕἸπΒ]οαμη. βϑαυϊαν ΜῈ]]. Ορίέϊπηθ 5 νοῦθὰ χάτ᾽ --- οὐμδογϑηΐ 

απ γ. 82. 

85. παρετίϑει δ᾽ Α. Β. (. ναῖῇρ. χαὶ παρετέϑετ᾽ Ἐ. παρετέϑει ϑ᾽ Ὀϊπά. 

6χ Αἴπϑιᾶθο 1Υ. Ρ. 190 ΒΕ. ὅλους Β.. Χ΄. γρο.. ὀπτοὺς ἃ. Ὁ, Ἀν, Τ. 

81. βοὺς] τοὺς Α. βοὺν χαὶ Β. 

89. ἦν οἴῃ. Α. 
91. ἄγοντες ἥχομεν)] ἥχοντες ἄγομεν ἸΝ. 

98. πατάξας οἴη. Β.., ΡῬαποῖο Ρ]θπὸ ροβίΐο ροβϑὺ χόραξ. πατάξας. τόν --- 

(510) Α. γε Β. Ὁ. Ἐ, Μϑά. 9. νυ]ρ. τὲ Α. ΕἸπ)8]. (56, η6. 8 ἴῃ θδάθμι 

βοηξοηὐϊα πηᾶ]6 τοροίαθιν ρᾶγίϊου]α γε). Ὀἰηᾷ. Β]. Βοῖρκ. Μεῖμ. Μά]]ου, 
ΠΡ οι. Ἡδιθουίβιμα. Οἵ, δὰ ὅ98. Τόν τε σὸν απ ἀπ ῖο βου ρϑὶῦ Οὐμὶ- 

οαδ: πᾶπι, δὶ 46 Ἰοραῦ ἐϑηΐαμη οΟὰ]0 ΘΥθ]]θηο ἃρθγθίαν, αἰχίββοί, τόν γὲ 

σὸν τοῦ πρέσβεως ἐχχόψειε χόραξ πατάξας, ν6] 5ἴπη116 ααἰά ; ποαᾷπθ ᾿ζογαία 

Ῥαγθϊοαϊα γε Ορὰ8 [αἰδβοῦ. 1)6 ἀπρ]ϊοαῦα ἰπη Θοάθιημ. ΤΙ γῸ μᾶγύϊοι]δ γε 

ν. ἘΠΙΙΒ]. δὰ Οοά. Ο0]. 9117. 1.00. δὰ ΑἹ. ν. 808. οβρ. 1501. μὰ τὸν 4“ 

οὐδέν γ᾽ (γ᾽ οπι. Π]π4.) ἄλλο πλήν γε χαρχίνους. Ἀν. 810. οὐδ᾽ ἂν χα- 

μεύνῃ πάνυ γε χειρίαν (γ᾽ «Δα. Β.. Υ. οὔο. πι8]6) ἔχων. Ε6]. 189. εὖ γε 

ταυταγὶ λέγεις. δ]. 101. σοφήν γ᾽ ἔλεξας τήν γ᾽ ἑχούσιον φυγήν. Ῥ]αῦ. 

αοΥρ. 471. οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ --- ἀπὸ τούτων γε. 491. ἀλλ᾽ εἴρηκά γε ἔγωγε. 
Μθη. 995 ἔγωγε πάντων γε μάλιστα. Ἑπίῃγά. 800. ἔγωγε, ἔφην, καὶ 

πολλά γε. Οταῦ, 421. ἔγωγε τό γε ζητεῖν. ΤᾺ 0}. 195. ἔγωγε (κατανοῶ) 

ὅτε γε οἴο. Χϑη. Ογγ. 1. ὃ. 28. μὰ “10, ἔφη, μήτοι γε ἐν μιᾷ γε ἡμέρᾳ. 
Οὐπἴουυϊ πὸρ ἀδθοπῦ ΝΡ. 072. μάλιστά γε, ὥσπερ γε ---- Ῥᾶς. 1258. 
ἔγωγε νὴ «ΤἸέα, } ἵνα μή γ᾽ ἁλῶ οἴο. Βᾶπ, 216. τὴ τὸν Ποσειδῶ ᾽'γωγε, χαὶ 

γυνί γ᾽ ὁρῶ. Δο.. 181. ΡΙ. 14. 8917, Ὑ68ρ. 1129. 
φ Ἔ 
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χερὸς τῶν ϑεῶν, ὥνθϑρωτιε, ναύφαρχτον βλέπεις. 9 
Ἦ περὶ ἄχραν χάμτττων νεώσοιχον σχοτιεῖς ; 
᾿σχωμ ἔχεις “του ττερὶ τὸν ὀρϑαλμὸν χάτω. 

ΠΡ. 79}γε δὴ σὺ, βασιλεὺς ἅττα σ᾽ ατέπεμιυνεν φράσον 
λέξοντ᾽ “19ηναίοισιν, ὦ ἱΡευδαρτάβα. 

ΨΕΥΔΑ,.ΡΤΑΒΑ͂Σ. 

᾿Ιαρταμὰν ἔξαρξ' ἀνατειισσόναι σάτρα. 100 
ΠΡ. ΞΞινήκαϑ᾽ ὃ λέγει; 41. Μὰ τὸν ᾿“πόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 
ΠΡ. Πέμιμειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. 

“Τέγε δὴ σὺ μεῖζον χαὶ σαφῶς τὸ χρυσίον. 

ΨῈ. Οὐ λῆνψι χρῦσο, χαυνότερωχτ᾽ ᾿Ιαοναῦ. 

90. ναύφραχτον ἸἰΌγΙ οὐ νὰ]σ. ναύφαρχτον ὑπὰβ Π1πά. (“Ἐδβέϊα! ἴου- 

τηϑτη Αἰὐἰξοᾶπη ὁχ Ῥῃοίο Ρ. 290, 19. ναύφαρχτον βλέπειν: φησὶν ἐπὶ τοῦ 

περιαϑροῦντος χαὶ σεμνῶς ἰόντος. πρὸς τῶν ϑεῶν, ὥνϑοωπε, ναύφαρχτον 

βλέπεις. ΤΌΪΔΘ 11. ναύφραχτον χαὶ ναύφαρχτον τὴν ἀττιχὴν δύναμιν 

χαλοῦσιν (Ὁ τὴν ναυτιχὴν 50. ΡΘΗΔατη οχ Ρ. 099, 14). φάρχτεσϑαι: τὸ 

φοάττεσϑαι. χαὶ ναύφραχτον (τηλ] πὶ ναύφαρχτον) χαὶ (1. τὴν) ναυτιχὴν 

δύναμιν. ἴ)86 8}115. 6] αβᾶθπι β.ΓΡ15. [ουτηἶβ ἀποφάργνυσθϑαι, πειφραργμένος, 
χατάφαρχτος αἰχὶ δα Ξογῃ. Απέ. 390. πέφαρχται ΑὐἸδύορδηὶ τϑϑυϊ θα ἀπ Π| 
γε βρ. ϑ0ῦ2. οὐ: φάρξητε Αν. 189.) ΟὈΠΐοΥτΙ ροβδιπηῦ χράτος οὗ χάρτος 

(Η65.), χράτιστος οὖ κάρτιστος (Η65.). χρατύνεσϑαι οὐ χαρτύνεσϑαι (Η68.), 

χραδία οἷ χαρδία, ἀτραπὸς οἱ ἀταρπὸς, τρασιὰ οὗ ταρσιὰ, χρότος οὗ κόρ- 

τος, χροτεῖν οὖ χορτεῖν, χρίχος οὗ χίρχος, βραδὺς οὐ βαρδὺς (ΤΉ ΘΟΟΥ. 

ΧΧΎΥΊΤΠΙΙ. 80. βαρδύτερος. ΧΥ͂. 100. βάρδιστος), δραχμὴ εὖ δαρχμὴ, οὖ απὰθ 

5βαπῦ βἰτηῖ]α. ΕὈΤΙΠΔΙη γαύφαρχτος, ἄφαρχτος, αὖ Ῥᾶγατῃ Αὐξίοαπι ἀδηιηδΐ 

Ἐγχβον. δὰ ΤῊ. 581. Ῥοβὺ βλέπεις τϑοῖθ Ῥ]θηαπ Ραποίπηι ρομὶῦ ΒΙΡΌΘΟΚ. 

ψαϊρο ἰπδουτοσδύϊοπὶβ ποία ααὖ νἱσρι]α Ῥου ξαΤ. ὲ . 

960. ἢ ναῖρ. ἢ ἀπτ8 ΒΙΡΌΘΟΚ. Ουοα οὐ ἴρ88 τΘροπθημ πὶ ΘΟ] ΘΘΟΙΆΠΙ. 

Νοὸ οηΐπῃ σνἱάθγθ Ἰοὺ. αποτποᾶο ατ5 ἱπίθυτορασο Ροβδὶῦ ναύραχτον βλέ- 

πεις; χάμπτων νεώσοιχον] χάμπτων. νεὼς οἶχον Ἀ. Β. Ο. νεὼς χάμ- 

πτῶν οἶχον Ἀ. 
ΟἿ. περὶ] Μα]ῖπη παρὰ. (86 Ρυδοροβιθοπμθβ 886 06. οοπἐπ αὶ βο]θηΐ. 
98. ΠΡ. Β. Βι. οἷο ΚΗ͂. ναϊρ. ἅττ᾽ ἄν σε α. - ἀπέπεμψεν Ἔ. 

ἀπέπεμψε Α. ἔχπεψε Β. (βαργ. μ) Β. ἔπεμψε Ο. ἐπέπεμψε Γ. ἔχ- 

πεμψε Ῥ. 4. ἀπέμψε ΑἸᾶ. ᾿ 

100. Ἰαρταμὰν ἘΠ. Γ΄ Ἰάρταμαν “1. Ἰαρταμαν (516) Δ. Ο. ἐάρτα μὰν Β. 

Ἰαρταμὸν Μαᾷ. 9. ἔξαρξας πισόναστρα Ἐ. ἐξάρξαν ἀπίσσονα σάτρα Ἀ. 

ἐξάρξαν ἀπίσσονει σάτρα Ο. ἐξαρξὰν (ἐξάρξαν .1.) ἀπίσσομαι σάτρα Ἔ. «1. 

ἐξάρξὰς ἀπισσόνα σάτρα Μϑοᾶ. 9. ἐξάρξαν σάτρα Γ. ἐξαρξὰν ἀπισσονα- 
σάτρα ΑἸᾺ. ἔξαρξ' ἀναπισσόναι σάτρα ΒΥ. Ὀὶπᾶᾷ. : 

104. λῆψι] λήψει Β. Ο. Β. λήψη Δ. Γ. λῆψε ὈαΥΡᾶτο ρτῸ λήψει. Κϊα ἴῃ 

Βογέμδο βουτποπο ΤῊ. 1001. οὐμῶξι. 1187. χλαῦσι οἷο. 1108, λαλῆσι. 1119. 
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«11. Οἴμοι κακοδαίμων, ὡς σαφῶς. ΠΡ. Τί δαὶ λέγει; τ0ὅ 
“11. Ὃ τι; χαυνοτερώχτους τοὺς ᾿Ιάονας λέγει, 

εἰ, τεροσδοχῶσι χρυσὸν ἐχ τῶν βαρβάρων. 

ὀρχῆσι. 1190. πιλῆσι. χωνοπρωχτ᾽ (516) (. χαυνοπρῶχτ᾽ ἃ. Β. 1. Ἰαοναῦ) 

᾿Ιᾶον, αὖ ὅ000]. δᾷ 106. ΒεΙρκ. Μοίῃ. Νοβοῖο ἃπ ρυδοβίθι Ἰᾶον, οὔ, αὖ δο- 
οἰρὶ ΒουρΊου. ὅϑ'84 οἵ. ν. βασιλιναῦ ἴῃ ΤῪΪΡΔ111 βουυηοπθ ἂν. 1078. ““Ἰοματη 
ΠΟΠΊΘΙ ΘΟΠπἐπΠ6]1058 ἀϊούππη. Ἡδτοάοί. 1. 143. οἵ μέν νυν ἄλλοι Ἴωνες χαὶ 

οἱ “ϑηναῖοι ἔψυγον τὸ οὔνομα, οὐ βουλόμενοι Ἴωνες χεχλῆσϑαι" ἀλλὰ 

χαὶ νῦν φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνεσϑαι τῷ οὐνόματι. 

γιά. Υ. 09. Τππογά. ὙἼΙ. 5. ΘΟΒΕ. 8801: Ἴωνες ᾿ϑηναῖοι, ἀπὸ Ἴωνος 

τοῦ Ξούϑου. πάντας τοὺς “Ἕλληνας ᾿Ιάονας οἱ βάρβαροι ἐχάλουν. 1]. ν΄ 

θ80. ἔνϑα δὲ Βοιωτοὶ καὶ ᾿Ιώονες ἑλχεχίτωνες (1. 6. ΑΥΒΟὨΐΘη865, 560. ΔΡ0]- 

Ἰομΐαπη οὐ 1105). Α6β50}}. Ῥϑυβ. 118, ᾿Ικόνων γὴν οἴχεται πέρσαι ϑέλων 

(Ὁ Ἰοααϊξαν Αἰοββα). 09. δεὰ δ᾽ ᾿Ικόνων χέρας. 949. 950. 1019. 1095. 

Ηοτοά. 1. 141. εἰσὶ δὲ πάντες ἴωνες ὅσοι ὀρτὴν ἀπ᾿ ᾿ϑηνέων γεγόνασι χαὶ 

᾿πατούρια ἄγουσι. Υ. Ἠδδγοὶι. 5. ν.- Ἴαννα (ϑορῃ. Εν. 584). 

10ῦ. ΑΙ. Ἐ. οὐ τοὶ ϊααὶ (ᾳι.). 11}. Βτ. ΕἸπη8]. πα. οἷο. δ᾽ αὖ 1ἰυτὶ οὐ 
γι], οὖν ΒΥ. οοη]. ὅθι. δαὶ ΕἸΤη51. (“τέ δαὶ φῥυϊπιαπι ἴῃ τί δὲ, ἀοϊπάο 

γΟ]Ὸ ἴῃ τί δ᾽ αὖ τηπίαϊαμη οϑύ..}) Πιμα. Βο. Β]. Βεουρκ. Μοῖη. ΜᾺ1]]. ΒΙΡΡ. 

1060. ὅτε χαυνοπρώχτους 0 γ]. ὅ τε; χαυνοπρώχτους ΒδἾδβι. Βι. Ε]ΠΙ5]. οἷο. 

101. χρυσίον ἐχ τῶν βαρβάρων] Ἀδοίθ, αὖ νἱάρίαγ, ΕἸ]ΠΙΒ] 8. ῬΥῸ χρυ- 

σίον τοροιηϊῦ χρυσόν. Ἰλϊχοναῦ Θηΐπὶ ὈΔΥΡαΤι5 χροῦσο (1. 6. χρυσόν). δρᾷ 

ΤΠ ΧΙ ΠΙΐ ΤΠ ΠΙΘΗΙ οϑῦ απο Θχοπβα ΟΠ 6 Π.]]ὰὴ Παθοῦ δὰ Δηδρδθϑίϊ ἰπ- 

οἶβῖο ἴθ πὰ ἀπὸ ὈΤΘΥΘ5. 5.011 086. δ νοραθαϊα πὶ ΠΥΡΟΓ ΙΒ Πα Ραπι ρουϊ- 

πρδηῦ, Πἰδὶ αὐλπο 856 η8ι δα 6] ἰδίομθ ἁα ὁΟμϑιθίπ απο ἁυῦ ἃ]10 απὸ 
τηοο ἄπο γουρθὰ ἰζὰ ὁΟπ͵] ποῦ ΡγΟπηἰϊαη ἴθ, τὖ απιᾶ8] ἴῃ ἀΠαμ 60816- 

βοαῃῇ, Υ͂. Ηοτιῃ. Ἐρ1ϊ. ἢ. Μ. ρ. ΧΥ͂Ι. Ῥοββ0. οἱ ὙΥ δδύρῃ. 1Π|.. 190. Ἐχθιρ]ὰ 

ἃρυὰ ποβίσαση οὖ Δ]10] Ππᾶθὺ γΘρΡΡθ}]. [πἴτὰ 199. ἀχούετε δὴ, ποτέχετ᾽ 

ἐμὶν τὰν γαοτέρα (ἰΐὰ Θηΐπ βου] θοπάμπμη νυἱάθίαυ). 1018. ἐὼ στρατηγοὶ 

πλείονες ἢ βελτίονες (πλέονες 51π 6 Θατιδὰ ΟΟΥΤ. Β]Π15].). ῬΙ. 410. ὦ τύμπανα 

χαὶ κύφωνες, οὐχ ἀρήξετε; (αἱ τύμπανα χαὶ χύφωνες ΘοΠ] πού ῥτὸ- 

ἔοσίαν, αὖ βαριὰ πλείονες ἢ βελτίονες: Δ]ἸΟ αὶ ΠΟῚ 1η8]6 βου] τοί, ὦ 

τύμπαν᾽, ὦ χύφωνες). Αγ. 1022. ἐπίσκοπος ἤχω δεῦρο τῷ χυάμῳ λαχών. 
1928, ἀχροατέον ὑμῖν (Ἰλ]1πὶ ἀχροατέ ᾿ὑμῖν). δη. 154. ὦ «Ῥοὶβ᾽ ““πόλλον, 
ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιών. ῬῚ. 088. τὸ γράδιον δ᾽, ὡς ἤσϑετο δή μου τὸν 

᾿νόφον (ὡς ἡσϑάνετό μου τὸν ψόφον ῬοΙΒ. εἴς.). ΡῚ. 942. χαὶ ταῦτα πρὸς 

τὸ μέτωπον αὐτίχα δὴ μάλα. ΤῊ. 289. χαὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδρός 

μοι τυχεῖν (ΡΟΓΡΟΥΔ ΠῚ ΟΟΥΤΙρηΠὔ ΠΟΏΠΙΠ]Π1 χοιρίον: 81 αὐϊὰ τη δ ΠΠῚ, 

Ῥγδοβίαγοῦ, ορίπου, χαὶ τὴν ϑυγατέρα χοιρίδιον ἀνδρὸς τυχεῖν). 6091. 
χἄπειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέα παίδων μητέρα; ἘΠῚ]. 1021. ἀλλ᾽ ἔμπορος εἶναι 
σχήψοιαι, οἷο. Τωβ. 124. ἀφεχτέα τοίνυν ἐστὲὴν ἡμῖν τοῦ πέους (ΒΟΥἹὶ 

Ῥοββοὺῦ ἀφεχτέον νῦν, 564, ἀαππὶ τη00 Ῥγαθοθϑβουῦ ἀφεχτέα, π|1 τηαΐδῃ- 

ἄσχη; ἤδη ἀφεχτέα τοίνυν σοὨ] ποῦ Ῥγοΐοσοπάθτ δϑῦ Ῥτορύθυ ΡΥ Ια] Δ τὰ 

- 
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ΠΡ. Οὗ, ἀλλ᾿ ἀχάνας ὅδε γε χρυσίοι λέγει. 

“11. Ποίας ἀχάνας; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἰ μέγας. 

6 ΠΟ] θὰ πὶ τοι). ΕὟ. 109. χαὶ μὴν τὸ δεῖν᾽, ἀχροχώλια δή σοι τέτταρα] 
ἥννησα ταχεριζ (βου θοηάπ) νἱάθίαν ἀχροχώλιώ σοι τάδε τέτταρα). 920. 

οὐ γὰρ προδώσω σ᾽ οὐδέποτ᾽, ἤνπερ ἐμπνέω (βῖπο. οαπδβὰ οὐ γὰρ προδώσω 

οὐδέποτέ σ᾽ οοττίσαμηῦ ΕἸπΙ5]. Π1πάὰ. 8111). Βδη. 118. ᾿ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς. 112. 

σχευκρι εἷς. ΕῪ. 24. οὐδ᾽ ἀργύρι" ἐστί. ῬῚ. 1191. ἱδουσόμεϑ᾽ οὖν. Ἰ0Β8ῦ. 

ξυγεχποτέ ἐστί σοι χαὶ τὴν τρύγα. Οταϊίη. ἂρ. ῬΟ]]. Χ. 188. Σπάρτην 
λέγω τὴν Σπαρτιάδ'᾽, οὐ τὴν σπαρτίνην. ἘΡΙοταῖο5. Αὐἢ. ὅ10 Ὁ. ἐξέρχεταί 

τε πανταχόσ' ἤδη πιομένη. ΑΒΕΡηΔη. Αἰἢ. 90 Β. σχέλη χαπύρ᾽. Β. ἀστεῖόν 

γε ---.- ῬΙαῦ. οὐπι. ἂρ. ατϑιηπι. ΒΘΚΚ. Ρ. 418, 10. τἀλλότρι᾽ οἰχήσει. 1. 

ΔΡ. Δἔμοπ. Ρ. 561. τὰ δ᾽ ἀλλότρι᾽ ἔσϑ. ΑἸοδΘα5 ὁ0πη. ἂρ. ΡΟ]]. Χ. 11. σχευάρι" 
οἱκητήρια. Τὰ ἰογύϊο Ἰοοο ΝΡ. ὃ. οὐδέποϑ᾽ ἡμέρα. 49. φαρμαχίδ᾽ εἰ. 

Ιπ ααἰπίο Ιοοὺ Ῥδο. 51. οὐδέποτ᾽ ἐσϑίων. Αν. 926. οὐδέποτ᾽ ἤλπισα. 

Αν. 848. χήρυχε δὲ πέωμνψψνον ----. 114 ὅτι πρῶτα μὲν ἦσϑ᾽ ---.- 1868. ἀλλ᾽ 

οἰάπερ αὐτὸς ἔμαϑον ---. Οταῦ. ἃρ. ΡΟ]] νἱ. 18, μετ᾽ ἐμοῦ διῆγες οἴναρον 

ἕλχων τῆς τρυγός (χοιδάριον ἕλχων τρυγός 9). Ῥηογοογαῦ. ΑἴπΠ6π. θῦ9 Δ. οὐχ 

ἰσχάδας (ἰσχάδ᾽ 3) οἴσεις τῶν μελαινῶν; μανϑάνεις; ἘΡΟ]15 ἂρ. Αἴπρῃ. 

425 Β. οὗς δ᾽ οὐχ ἂν εἵλεσϑ᾽ οὐδ᾽ ἂν οἱνόπιτας πρὸ τοῦ, ἱ νυνὲὴὲ στρατη- 

γοὺς λεύσσομεν (ἔχομεν). ὦ πόλις πόλις --. 14. ἂρ. ὅ.8ο]. Βᾶπ. 418, 

ἐπιχώριός ἐστὶ καὶ (1. δ᾽ ἔστ᾽ ἢ --- ) ξένης ἀπὸ χϑονός. ΑγαρΡ 15 Αὔμδη, 80 Εἰ. 

ποδαπὸς εἰ (σὺ Ἐ]15]1.) φράσον. Β. ᾿χάνϑιος; ΑΙ εἶτα πρὸς ϑεῶν --; 

(Ἰοσπ5 ἀπ 1115). ΑἸοχὶβ Αἴῃ. 1041). ἔχουσαν ὀπτὸν χάραβεν ἐν τῇ δεξιᾷ (αα. 
κάραβον ἔχουσαν ὀπτὸν οἷα.). 14. Αὐποπ, 802 Εἰ. τριχίδεα καὶ σηπίδια καὶ 

φρυχτούς τινας (ΠΟΤῚ Θχοπβαύοποι πα ρθηΐ ἴῃ αἰ υβαυ απ ΤΌΤ πὶ 6 - 

τηογϑϊο 6). 14. Ρ. 021. ν. 6. ἐὰν δὲ τευτλίον, ἀσμένως ἠχούσαμεν ἴτθοῖθ 

σεῦτλον Μοῖη.). Ἐπθα]5. Ρ. 28. βεβρεγμένος ἥχω χαὶ χεχωθϑωνισμένος. 

Ἀπίρμδπ. Ρ. 090. τὰ χεινναμώμινα ταῦτα χαὶ τὰ νάρδινα. ([οτΐ, τὸ χειννα- 

μώμινόν τὲ χαὶ τὸ νάρδινον). ΤΊτηοΟ165 Ρ. 401. ἐπόππυσεν, εἶτ᾽ (ΒΟΓΙΡ. 

ἐπόππυσ᾽, εἶτ᾽Λ. Μοίαρομββ Ρ. 2609 Ε. ῥεὶ τευϑίσιν ὀπταῖς χαὶ φάγροις 
χαὶ χκαράβοις. ἘΡΒΙΡΡ. Ρ. 28 Ε΄. φιλῶ γε Πράμνιον οἶνον “έσβιον. ΧΘΠπΔΤΟΝ. 

Ρ. 093. ἡ τοῦ δὲ σωτῆρος “]ὸς τάχιστά γε] ἀπώλεσε ναύτην χαὶ χατε- 

πόντωσέν μ᾽, ὁρᾷς (Ἰοσιι5. οοΥγαρίπ5). ῬΏΙ] θη. Ρ᾿. θά Ε. σήσαμον, ἔλαιον, 

χρόμμυον, ὄξος, σίλφιον. ῬΙαῦ. οοπι. ἃρ. ΡΟ]]. Χ. 11. χεράτινον εἶχον 
σχευοφορεῖον (χαὶ) χαμπύλον. ῬὮΠΙΡΡΙα. 5ἴο. ΕἸ. 1, 18. μάλιστα γὰρ 

οὕτω σώζεται τὸ συμφέρον (ἰοτί. μάλιστά γ᾽ οὕτω, γ6] οὕτω μάλιστα). 

Μοπαπά. ϑ'ϑηΐ, 100. γυνὴ δ᾽ ὅλως τὸ συμφέρον οὐ βουλεύεται. 1ᾷ. Οὐτη, 

ΙΝ. 102. οἱἰδοῦσιν, ἔλαβον σαχχίον, εἶτ᾽ εἰς τὴν ὁδόν (τοοῖα σαχίον 

Μεἰπ.). ϑοίαᾶ. Αἰποη. ρ. 298 ἃ. ἐχϑύδια, τούτων (ἴ. ἰχϑύδι᾽, ὧνπερ) 
ἀποχνίσας τὰ χρανία. Βαῖο Ρ. 108 Β. τῶν φιλοσόφων τοὺς σώφρονας 

ἐνταυϑοῖ καλῶ. Ἰποοτί. δα. Ῥηοῦ. ν. μηὭυρών (μωρὸν Μοῖποκ. Ε΄ Ο, ΤΥ͂.Ψ 
θ58). μήϑ᾽ ἁλμυρὸν εἶναι μήτε μωρὸν ἐς τὸ πᾶν. Υ ΥΒᾺΒ ῬΓΟΥΘΙΌ. 
Νίδοαν. Υ1Π1. 81. τέ δεῖ παρεῖναι λήχυϑον (1. λέκεϑον), ἣν ἔτνος παρῇ. 

Επν, Ογ6]. 884. ἁγὼ οὔτινι (οὔτι Ῥ) ϑύω πλὴν ἐμοὶ, ϑεοῖσι δ᾽ οὔ. ἙἘχου- τα κα 



ΠΧΆΡΝΗΣ. 28 

2411λ᾽ ἄπειϑ᾽ ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος. 110 
ἽΨὔ Ν ν , γ ν Χ ᾿ “42“7ε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς τιρὸς τουτονὶ, 

58 ΠῚ νἱαθηῦαν οὐΐατη. Ἰοοὶ, ἴθ ἀαθι5 ροδύ ἀτιὰβ. ὈΤΟΥΟΒ. ΒΎΠ.Ρὰ5. δπηᾶ- 

Ῥαρθϑέὶ ᾿πίουραποῦϊο απ] δοῦπαπο Πύ. ὅἴὸ Ῥὰο. 299, μέλλει. ϑορυβεῖ γοῦν 

ἔνδοθεν. Β. οἴμοι δείλκος (516 δηΐπι [ὐ. Π1πα. ἔνδον νὰ]ρ., ἀρὰ νοῦαπι 

6586. ΡῬοίοβ). ἂν. 1220. εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ϑεοί. 

υΐ Ιοοὰ5 ἱπά αι 1 {8.}0}1115. οϑύ. Αααὶ ρμοϊοβὺ Εθο]. 1000. μὴ σχῶπτέ μ᾽, ὦ 
τάλαν, ἀλλ᾽ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ. Ὁδὶ ὦ τῶν Βοπε]οῖπβ, οο]]αΐο ΝΡ. 1267. 

μὴ σχῶπτέ μ᾽, ὦ τῶν, ἀλλὰ εἴο. 864. αἰζοτιπι ὑθούμηι οβ89. ροξοϑῦ. ΟἿ. 

οἰΐϊατη ΤΥβ. 191. ΤΠ θ5ιι. 219. ἴδῃ. 489. χθιηρὶα 6] 1810 η15. ρΡοβῦ ΠΥΡΘΙ- 

αἰβϑυ!αῦα ἴῃ βοοσηο οὐ αλγίο Ἰοθθ ἴὰος βαηύ. θοῇ. 619. τἀχβάταν᾽ 
ἤ. Ἐκ. 11. τέ μινυρόμεϑ" ἄλλως ΝΡ. 849. ἀλεχτρυόν." Β. ἄμφω. Υ 68Ρ. 909. 

χοὐδέποτ᾽ ἐν. Ῥαο. 220. μηδέποτ᾽ αὐτήν. θδῦ. χρησόμεν" οὐδέν. τθ0ῦ. οὐδέ- 

ποτ᾽, ὦ. ἀν. 170. οὐδέποτ᾽ ἐν. 442. ὀρχίπεϑ᾽ ἕλχειν. 1999, δικαιότατ᾽ ὦν. 

1912. χλεινότατ᾽, ὦ. Εκφο]. ὅ64. 184. ὠ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν. 1011. οὐδέποτ᾽. 

Β. ἀλλά. 1010. ὡς οὐχ ἀφήσω σ᾽ οὐδέποτ᾽. Β. οὐδὲ μὴν ἐγώ (μῖς οὐϊδηι 

οουτραηῦ ὡς οὐχ ἀφήσω οὐδέποτέ σ) [.γ5. 2. Κωλιάδ᾽ ἤ. 4". Κιμβερίχ' 

ὀρϑοστάδια. 1δὺ. ἐξέβαλ᾽, οἱῶ, --. 1θῦ. οὐδέποτ᾽ εὐφρανϑήσομαι. 400. 

οὐδέποτ᾽ ἔσϑ'᾽. τ40. οἴχαδέ μ᾽ ὡς (Ὀ] οἴχαδεέ μ᾿ ὁοπ) ποῖαι Ῥτομ απ 1 {{| 

ῬΓΟΡύΟΣ οπο! Ὁ]οππ}}. “ΠΘστι. 412, χοὐδεμί ἐχφορώ. Δοάαπο ἁαΐοη. ἃρίῳ 

Ἰιῖὸ οδϑῦ χρυσοῦ πιροηῦυ αἴθ χρουσίοι, απογαπι {ΠΠπῈ| 51} ]1Ο [6 1 ΔΈΤΊΠΙ, 

Ἰοὺ δασαπη οπβῖιπὶ βιρηϊΠοαί. Ἡροτοᾶ. 1Π|. 140. χρυσὸν χαὶ ἄργυρον ἄπλε- 

τον δίδωμι (Ὁ Ἰοχαῖζιν Πλ 185). Ἰ)οιη. ἀο ὐν. ὅθ0. τοῦτον δὲ χρυσίον 

λαβεῖν. 1, ». 122. ὅτι τὸν χρυσὸν τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγα- 

γεν. Ὁ. 428 τὸν χρυσὸν ἐχ τῶν βαρβάρων --- ἤγαγεν. ΑΘ50ἢ. ὁ, Οἴο5. 208. 

τὸ ἐχ Μήδων χουσίον. 100. τὸ βασιλιχὸν χρυσιόν. 118. 209. 289. 240. 

Τιπάτ. 1. 22. ὃν ἤδεσαν ἔχοντα τὸ βασιλιχὸν χρυσίον. 11. 30. χομίσαι 

τὸ χρυσίον ἐχ Μήδων. 11. 20. τὸν ἐκ Μήδων χουσόν, οὖ τὸν ἐν Πελοπον- 
νήσῳ χρυσὸν. ῬΙαῦ. ΤΊοιη. 6. τὸν ἐχ Μήδων χρυσόν. ῬΙαῦ. ΑἸοχ. 99. ἡλέο- 

γον βασιλιχὸν χρυσίον κομίζοντα. ὅοριι.. Απύ, 1009. τὸν ᾿Ινδιχὸν χρυσόν. 

“χρυσὸν, ἀπο οὐ παπΙθΓΟβῖ 5. οϑδοῦ οὗ Ῥουβᾶθ ὑϑυθὶβ ΤΠ0] 18. ΟΠ νη Γοῦ, 

Ῥοϑβαϊῦ Ἐ]ΠπΙ5]οἶα5. δνοοδιάπι χρυσίον, ἀπο Ἰοριζαν ν. 108. 119. δῖο 1 θη. 

». 122, 1. χρυσὸν τὸν ἐκ Μήδων αἰχὶῦ, 564 χρυσίον ἱν. 9. ὈΙΝΙ). χρυ- 

σίον Μοῖπ. Μα]]. ΕΙΌΌ. χρυσὸν ΕἸπι8]. Β]. Ὠϊπὰ. Ἰοάϊο. ΟἿ, 104. ὅῖο χαλκὸς 
00], 822. νἹᾶρ ἃ ὑγδμΒΡΟ ΠΟ Πα πΠὶ 510 ἐχ βαρβάρων εἰ προσδοχῶσι χρυσίον. 

108. οὔκ, ἀλλ᾽ Ἡϊπά. οὐκ ἀλλ᾽ Μεῖη. Μα]]. ὁδί γε ἸὈΥ]. οὖ να]ρ. 

δδὲ γε Βοῃΐ]. ΕἼ1)51. ὈΙπᾷ. οἷο. 

109. σὺ μέν γ᾽ (γ61] σὺ μὲν οὖν) ἀλαζὼν ἘΥϊύΖϑοῃ. δ ΤῈ. 804. 844, 
51 πποᾶο ἀχάνας βοοιπᾶδηι οοΥρΙ.᾽" 

111. πρὸς τουτουὶ Βοἶ5ι.. Μοῖπ. ααἱ, “Ταγαῦ γΡου θδοα]πὶ ἀποα τη 1018 

δοβίας οὖ Ἰοραΐο οβίοηξαί." δρᾷ οὗ 511. ταῦτα δὴ τολμᾷς λέγειν --- πρὸς 
ἡμᾶς; Ἐπ. 899, πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἶπ᾽ ἀνὴρ κόπρειος. Ῥᾷο. 061. εἴφ᾽ ὅ τι νοεῖς 
αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτάτη. Νὰ. 1852. ἐχρῆν λέγειν πρὸς τὸν χορόν. 

Ἄρθβοῃ. ἀρ. 1402. πρὸς εἰδότας λέγω. ΤιΘΡΘΠπάαμ ΒαβριοοσὶΒ ἄγε δὴ φρά- 
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ἵγα μή σὲ βάψω βάμμα Σαρδιανικχὸν, 

Βασιλεὺς ὃ μέγας ἡμῖν ἀττογτέμιυ!ει χρυσίον; -- 
ζάλλως ἄρ᾽ ἐξαττατώμεϑ᾽ ὑπὸ τῶν τερέσβεων; -- 
“Ελληνιχόν γ᾽ ἐπένευσαν ἅνδρες οὑτοιὶ, 11ὅ 
χοὐχ ἔσϑ᾽ ὅτεως οὐχ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν. 

Καὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ 
ἐγῴδ᾽ ὅς ἐστι, Κλεισϑένης ὃ Σιβυρτίου. 

σον σαφῶς σὺ πρὸς ἐμὲ τουτονί. 516 Εα. 1098, ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι 

τουτονί. Νὰ. 141. ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ ἰ ἥχω ---.-. Ῥ]. 808. ἐμὲ τουτονί. Ῥδο. 

1218. μου --- τουτουΐ. Τ)6πι. 46. Οοτ. 118. ἐφάνην τοίνυν οὗτος ἐν ἐχείνη 
τῇ ἡμέρᾳ ἐγὼ, οἷο. Επτ. Ηοτ. 18ὅ. σοί τε ἐμοί τε τῷδε. ΝΙΒΙ ρῬοῦϊι5 ῬΓῸ 
ἐμοὶ τϑρομδπάμπμ πρὸς ἐμέ: [Δ 6116. ομ τὴ ροβὺ φράσον δχοϊάθσο ρο αϊββοῦ 

πρὸς, οἱ ἀεοῖπ ἐμὲ ἴῃ ἐμοὶ τηρένὶ συαῦϊα, τηπθαπάθπτῃ ἐπ ̓ ββϑῦ. 

112. σαρδιανιχκὸν αὶ οὐ Ξυϊάδδ ἴῃ βώμμα. σαρδανιχὸν οοὔοθχ ΗδΒΥΘΠΪΙ. 

σαρδανιαχὸν Ἀ. Β. Ῥ. 7. σανδανιαχὸν (Ὁ. .1. σαρψεινιακὸν Α1Ὰ. ΖΣαρδυνιαχὸν 

ΟἸδιηθπ5. ΑΙοχ. ρ. 290. Σαρδωνιχὸν διϊααβ 'π Σαρδώ: αυοα ἸορΊ588 νἱᾶθ- 

[1 5010]. βάμμα Σαρδιανικὸν σΟΠΒΘΗ ΘΠΕ 5 ΠΡΥῚ5 Ἰαριταν Ῥδο. 1114. 

ὉΙΝΌ. Σαρϑιανιχὸν 64. Εδυγοὶ. Κι 8111. Σαρδινιαχὸν Αγοδβύ, 1Υ̓. 14. 

σὲ ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 5. Σάρδις: τὸ χτητιχὸν Σαρδιαγνιχός. Ῥ] αὖ. οοπι. ἂρ. Αἴπρῃ. 

ΡῬ. 48. χάτ᾽ ἐν χλίναις ἐλεφαντόποσιν χαὶ στρώμασι πορφυροβάπτοις | κἀν 

φοινιχίσι Σαρδιανιχαῖσιν (ἴον. Σαρδιακαῖσιν γε] Σαρϑώαισιν) κοσμησά- 

μενοι χατάχεινται. Ἰοι. Αἴμοη. 690 Β. βαχχάρεις δὲ χαὶ μύρα ] καὶ “Σαρ- 

διανὸν χόσμον. 1ὰ 65 ρασραγδιῃ. ΒΕ. ΟἸϑασοῃ. 1014. 2590 Ε. 814 Ε. ἔν. 

ΡΙΒῃ ΕἸ. Ὁ Σαρδιανός. Αἴποη. 200 Ε. χλίνης -ὑπεστρωμένης ΖΣαρδιανῇ 

ιγνιλοτάπιδι τῶν πάνυ πολυτελῶν. Ἐογηιαΐαπι ἃπΐθιη «Σαρθεανὸς ΖΣαρδια- 

γιχὸς ἃ0 Σάρδιες, 486 Ιοπΐοα ἴουτηᾶ οδῦ ἢὰ]8 ἀγ0ῖ8. 816 Αυζιχηνὸς 

Αυζιχηνιχὸς (Ραο. 1116). «ρασιανὸς «Φασιανιχὸς (Αν. 121), “άχων «“αχω- 

γιχὸς, Ἕλλην “λληνιχὸς, δἴο. ὶ 

118. 114. ἀνανεύει οὖ ἐπινεύει ἸἸηοῖβ. οἰγοιπιᾶραϊς ΒΘ]. Ριυΐὰα Ῥβϑαὰ- 
ἀδυίαθαι τ Πθτθ, δῦ ἴποὸχ 866. Υ. δάπιργθ. 5601]: τὸ δὲ ἀνανεύεε χαὶ 

ἐπινεύει παρεπιγραφὴ, ὑπὲρ τοῦ σαφὲς γενέσϑαι ὅτι ἀρνούμενος μὲν 

ἀνένευσεν, ὁμολογῶν δὲ χατένευσεν. 

114. ἐξαπατώμεϑ᾽} ἠπατήμεϑ'᾽ Βἴγιῃ. Μ. γΡ. θ8, 1. 

110. γ᾽ οι. δυϊάαβ ἴῃ ᾿Ελληνιχόν. ἐπένευσαν Β. ἐνένευσαν ἃ. ἔπνευ- 

σαν Ο, ΟΥ τ. 88. ἐγνέυει (ἐπινέυει Ὁ) μὲ φεύγειν οἴχαδε. ἄνδρες ἸἸΌΥῚ. 

οὐ νυ]ρ. ἅνδρες Ἐ]1η5]. οἷο. 

1160. χοὐκ Β. ΕἸΠ.8]. Ὀϊπᾶ. ΜῺ]]. οὐχ Α. Β. Ο. Ρ. Ζ. Ζ. Μϑοᾶ. 9. ϑυϊὰ. 
ἴῃ αὐτόϑεν. ΑἸᾶ. ΒΥ. Οὗ δ10. οὐχὶ (κοὐχὶ ἘΠ.) οἴο. Αν. 2. ἄνω χέχηνεν 

ὡσπερεὶ δειχνύς τί μοι" ] χοὺχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ οἴο. ΡῚ 811. χοὐχ ἔσϑ᾽ 

ὅπως οὐκ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. Ἐφ. 819. Νὰ. 1801. ε5ρΡ. 200 οὐ δὰ 

Εύγ. Μεα. 172. 

118. ὅς ἐστι νὰ]ρ. ὡς ἐστὶν Ῥ. ὅς ἐστιν Γ, ὅστις ἐστὲ Ἐν. ὅτι ἐστὶ Μοῖπ. 

Ωυ. οἷδ᾽ ὅστις ἐστί. Ἰάσδιι οοπϊϊοῖς Μοὶπ. ϑοα οἵ, δὰ 442, 

δδννυ 
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Ὦ ϑερμόβουλον τερωχτὸν ἐξυρημένε᾽ 

τοιόνδε δ᾽, ὦ τείϑηκε, τὸν τεώγων᾽ ἔχων 120 

εὐνοῦχος ἡμῖν ἤλϑες ἐσχευασμένος; 
ὋὉδὲ δὲ τίς στοτ’ ἐστίν; οὐ δήτεου Στράτων; 

ΚΗ͂. Σίγα, κάϑιξε. 
Τὸν βασιλέως ὀφϑαλμὸν ἡ βουλὴ χαλεῖ 
ἐς τὸ τιρυτανεῖον. «11. Ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη; 12 
Κἀπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι; 

Τούσδε ξενίζειν ! οὐδέτεοτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα. 

119. ἐξευρημένε Ἰἴρη]. ἐξυρημένε δαϊα. ἴῃ Αλεισϑένην οὖ Στράτων. οἄ. 

πον. ᾿θῖβκ. οἷο. ὐχβρθούίαν ββοπη Ροίϊαβ. ἀποτετιλμένε. ἤδη. 422. τὸν 

Ἀλεισϑένη δ᾽ ἀχούω ἐν ταῖς ταιραῖσι πρωχτὸν τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράτ- 

τειν τὰς γνάϑους. ΤῊ. 190. ἔπειτα πολιός εἶμι χαὶ πώγων" ἔχω, | σὺ 

δ᾽ εὐπρόσωπος, λευχός, ἐξυρημένος, ] γυναιχόφωνος, ἁπαλὸς, εὐπρεπὴς 

ἰδεῖν. Οὐοβίαβ Αἴμθη. 29 Α. χατεξυρημένον τὸν στώγωνα. [ἢ ἢπθ ὙΘΥΒῚ15 

ΒΡ απ ΔΤ ΓΑ 05 [ΟΥβὰμ ΡΟΠπομππὶ νἱἀοῦμ, 56 νἱγρα!αη ρῥγαρβίαῦ 
ῬΟΠΘΥΘ οαπὶ ΒΘΙΡΚ. 

120. τοιόνδε δ᾽ ὦ Β. (. Βαϊᾷ, ν. Στράτων (68. Μοᾷ.). νὰ]ρ. Μ]]. τοιόνδε 
ϑ᾽ ὦ Α. Γ΄. τοιόνδε γ᾽ ὦ Ἐ. ΒεκΚ. τοιόνδ᾽ ὦ Μοᾷ. 9. τοιόνδε δὴ (ομι. ὦ) 

δα. ν. Αλεισϑ. ΕἸτη8]. ῬοΥβ (ἰπορύπμη. εἷὸ οχἰβυϊπιδηΐθβ δέ), Ῥαγύϊου]δια 

δὲ Ῥγορύου ν. 119. ἀθοββθ ΠῸΠ ΡΌ580 πιοηθῦ ΜᾺ1]1. ϑΒοΠἸοοῦ ἴῃ ῥυϊουΐ οἷδι- 

5818 810 1π06]] σ᾽ σαν μέν. Θα. τοιοῦτον, ὦ πέϑηχε, οἷος. ΟἿ, Αϑβορ. δ}. 44. 

ὦ πίϑηχε, σὺ δὲ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων τῶν ἀλόγων ζώων βασιλεύσεις; 

Ηδοὸ αἰοϊῦ βοηθχ Αὐδίοιιβ, ααϊὰ ἀοον 1116, αἱ διππομϊ ραυῦοβ βαβύϊποραῦ, 

Ῥαγθᾶϊη τἰδὰβ Θχοϊϊαπμαϊ οδαβὰ Ρούβοπαθ δα] σαίατη. σογοθαῦ. Ῥαγοάϊὰ 

αΐθ) Πᾶθο Βηῦ ΥΘΙΒΒ ΑΥΟΒΙ]ΟΟΠ οὶ ἃ βοΠο]ϊαβία βουγαῦὶ, τοιήνδε δ᾽, ὦ 

πίϑηχε, τὴν πυγὴν ἔχων. “Ἰτηηο πὸῃ ρμᾶτοάϊα, 564 γούὰ 1θοίϊο οδὺ 

τοιώνδε -- πυγὴν" (Βρη{].). 

125. εἰς Α. Β. οἷο, ἐς Ὠ᾿πά. οἷο. 

120. στραγεύομαι ἢ. (οὖ δῖος οὐ ἴῃ ΝΡ. 191. οαϊῃ Ν.) στρατεύομαι Ἀ. 

Β. Ο. Σ' “1. Μεά. 9. Ηδβυοθῖα5 στρατεύομαι (516) ΡῈ διατρίβω οχρ]ϊοαῦ. 

Βοᾶάθ: ἸηοΤῸΥ. ἃ ν. στρὰγξ “ρσυύία," αἀαδὸ Ἰοπΐθ (σαὐίαςπι) οδαϊῦ. 

ΝΡ. 191. τέ ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 1 ἀλλ᾽ οὐχὶ χότιτω τὴν ϑύραν; 

Μδομο Αὐῦ. ὅ80 ἡ. στραγγευόμενον (γυ]ρῸ στρατ.) ὁρῶσα περὶ τὰς συμ- 

βολάς. 6165. Ιου. ΕἸ. ΧΟΥΤΙ. ἐπεϑυμῶν στραγγεύεται. Στραγγεύονται 

ῬγῸ στρατεύονται ΥΘΡΟΣΝΪ γυ]ῦὺ αη Ε]ἸΑΪΟΚ ἴῃ Ἡδτοά. ΤΥ. 98. 

127. τοὺς δὲ Ἰ1ΌΥ] οὐ τοζο. τούσδε ΒΓ. τοὺς δὲ (Ἰοραῖον) ρῥτγδοοθάθηςὶ 

ἐγὼ οφροπὶ ὀθηδοῦ ΜᾺ]}. οὐδέποτ᾽ ἔσχει ϑύρα Ἰν. οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχ᾽ ἡ ϑύρα 

Α. Β. Γ΄ “1. Μοᾶ. 9. ΑἸΙά. (Ροβὺ ξενέζειν ῬΡ]8πθ ραπούιμμι ἴῃ ἀ. ΠΝ.) οὐδέποτ᾽ 

ἔσχ᾽ ἡ Ὁ. Ῥ. οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ ϑύρα 56}0]. οὐδέποτ᾽ ἴσχει γ᾽ ἡ ϑύρα ϑιυϊά. 

ἴπ ἔσχειν. ΒΥ. ὅ0ἢ, Ἐ]Πη5]. ΒΟΚΚ. ργῸΡ. Ῥοῖβ. οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα ἘἸτΗ5Ι. 
(Απυοΐ.) Ὀϊμπα. Βο. Β]. Βουρκ. Μοίῃ. Μ]11. Εὐϊύζβοῃ. 1851. ρ. 29. 1. 6. 150] 
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.711λλ᾽ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον χαὶ μέγα. 
211λ᾽ ᾿Ἱμφίϑεός μοι τεοῦ ᾽στιν; .1. Οὑτοσὶ ττάρα. 

“1. Ἐμοὶ σὺ ταιτασὶ λαβὼν ὀχτὼ δραχμὰς 180 
σττονδὰς τ:τοίησον τερὸς .«1αχεδαιμονίους μόνῳ 
χαὶ τοῖσι :ταιδίοισι χαὶ τῇ τιλάτιδι" 
τ τ ν , πάλ ΄ ὑμεῖς δὲ τερεσβεύεσϑε χαὶ χεχήνετε. 

αὔθ ἀπο ηπι5 ΒοΒρΡΙΌ]0 Θχοϊρ᾽δηξαν πιιπααδη ΡΟ ἰοὺ 18πιιὰ (56. ῬΓΥ- 

ἰδπ61). 1445 οχρ]οαῦ: ἀντὶ τοῦ χωλύει, ἀποχλείει. ἐπὶ τῶν πολλοὺς 

ξένους ὑποδεχομένων. ατορ. ΟΥρτ. ΤΥ. 10 Μ. Οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ ϑύρα: 

ἐπὶ τῶν πώντας ὑποδεχομένων χαὶ ξενιζόντων. ΒΕΙΡΊΟΥ: “Τπαϊρ παι 

αποα ααϊθαβνυὶβ ραΐουθ βοϊθαῦ Ἰδηὰα Ρυγ ποῖ." Καυύου: “ΔἰΠΟΠ δ Π565 586Π|- 

ῬΘΙ Ραγαῦ! βαπὺ αποβόπησαθ Ἰοραΐοβ, ἀπτητηοο ᾿ρ0515 ΒΡ σὴ ΔΠ]αδπι, Πϊοϑῦ 

ἔα ϊβαπι, δαΧ.} δάγθυθαβ ΠΟΘ ΘΙ ΠΟ ΠΙΟΒ. ἔθ παϊ ἐδοϊαπῦ, ἴῃ Ῥυγίδμθο 

ῬΆΡΙΠΙΟ6. ΠοΒρ {10 οχοίρουθ, ἰδοι]θβαθιο 1115. ΔΌΤ65. ΡυΆΘΡΟΓο." Ἡππηὸ Ἰοοὶ 

ΒΘΠΒΈΠῚ 6580 οοηδίδῦ, 5864 τηδπᾶα ΠομΠῈ]1ἃ Ἰαξοῦ, «πᾶ βαβίθ] ου τι Ἰθρθπαο: 

τούσδε ξενίζειν! οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα (ΔπρΊϊοο, Το πῖπκ οὗ ἔθ αϑὺ- 

πρ Ὀμ6 56 ἸΏ 6} ὑγὰΥγ Οἵ ΠΦὍΟΤ 15 β πὸ [Ὁ πόδ) οἱ ἘΠ 
τοισδὶ δύο δραχμὰς τοῖς ἀπεψωλημένοις; ἔδρα γογὸ Ἰοριαν οὐδέσοτέ 

γε, αὖ μάλιστά γε, ἥκιστα γε, οἷο. ὕ68ρΡ. 890. βάλλ᾽ ἐς κόραχας. τοιουτονὶ 

τρέφειν κύνα! (ΤῸ Καορ 500} ἃ ἀορ' ἃ5 Π15}) ῬῸΙ τούσδε Ἰοραίαχῃ 

Ῥϑυβίοαπη οὐ ΕΠ ΠΟ 05 ἄὰο5β. ΟΠ 65. 67.585 ᾿π6]]Π[σθ. Ἐπ ΡΟ] 415. Ἰοοαπι Δ 

ΒΟ οΠδδύα Ἰαπαδίαμη, νὴ τὸν Ποσειδῶ οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ ϑύρα, ΘΦΟΥΤΘΧΘΥΊΤΩ 

απ ΕἸΠΙ5] οἷο, νὴ τὸν Ποσειδῶ, χοὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα, ὅϊῖο ἱπῖτα ὅθ0. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, χαὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγει οἴο. ΤΉΘΒπι. 80. νὴ τὸν Πο- 

σειδῶ, χαὶ δίχαιώ γ᾽ ἂν πάϑοις. Ῥοβδὶδ δὔϊδιη. πΠῸῚ πᾶ ]6 ὑγαπΒΡΟΠ ΘΠ αῸ 

ΘΟΙΤΙΡΟΥΘ ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη, } τούσδε (τουσδὶ) ξενίζειν; οὐδέποτέ 

γ᾽ ἴσχει ϑύρα. } χἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ εἴς. Ὑοτιπι ΟΥ̓ πο {γα ΠΒροβαῖδβα Υἱ- 

ἀραίαν «ΠἸθτατῖαβ, αἀαἱ στρατεύομαι Ἰορογοῦ οὖ βοηΐθηὐδπη ἀπε οὐ ϊοδ 

1ηβυϊαοτοί. Υ6] ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη, τούσδε ξενίζειν χοὐδέποτ᾽ ἴσχειν 

τῇ θύρα; 1 κἄπειτ᾽ οἴο. Ὑε] τοὺς δὲ ξενίζει χοὐδέποτ᾽ ἴσχει τῇ ϑύρᾳ (56. 

ἡ βουλὴ 124). ΤΥΔΗΒΡΟΠΘΠΟ5 65:6 νν. 120--- 127. βαβριοαῦαν οι αὖΖ., αὖ 

ΘΟΠΟΙΪΏΠΙΟΥ 56 ηΓΟΠ ]ΔΓΠῚ ΠΟΧῸΒ 5, τούσδε ξενίζειν οὐδέποτ᾽ ἴσχει γ᾽ ἡ 

ϑύρα. 1 κἄπειτ᾽ ἐγὼ οἷο. Ῥοβύ στραγγεύομαι νἱγραϊα, ρΡοβὺ ϑύρα ἱπέθττο- 

ΘΆΛΙΟΠΙ5. 515110 ἱπίουρπηρὶῦ ΚΙοίΖ (94Πππη. Αππὰ]. 1849. Ρ. 296). 

129. μοι οπι. Β. “΄. Εογί. ποῦ «ποῦ ᾽στιν, Υ8] ροΐϊπ5 ποῦ μούοτίν (68. 
902. ποῦ μοὺ διώχων --- ἢ) 

131. ποίησαι γα]. ποίησον Ἐ]Π5]. δᾶ 8. Πὶπᾷ, Μοῖη. ΒοΡρῖ.. Μα]}]. Οοθοῦ, 

ΟἿ Ῥιο. 212. ὁτιὴ πολεμεῖν ἡρεῖσϑ᾽ ἐχείνων πολλάκις ] σπονδὰς ποιούν- 
των (86. ὑμῖν). ἘοΥπὰ τηθαϊα Ἰορίταν ὅ2. Αν. 1599. ΤΥ5. 154. 1000. ΤῊ. 

1101. δ΄. διαλύειν πόλεμον Τπιο. ὙΠ]Ι, 46, οὖ διαλύεσϑαι πόλεμον 

Ἰ)οιηοδύῃ. Ρ. 44. 

138. πρεσβεύεσϑε) πρεσβεύετε ΟΠοογΟ". ἴῃ ΒΟΚΚ. Απροᾶ, γ. 1281 ἢμ. 
Τπᾶς Ἰοροπάμιη. ΒΡ οο 5. πρεσβεύετέ τε. Ἐογτηὰ δοίίγα Ἰορισαν ΑΝ 6ΒΡ. 
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ΚΗ. προσίτω Θέωρος ὁ τταρὰ Σιτάλχους. ΘΕ. Ὁδί. 
“11. ὭἭτερος ἀλαζὼν οὗτος ἐσχηρύττεται. 138 

ΘΕ. Χρόνον μὲν οὐχ ἂν ἣν ἂν ἐν Θρᾷχῃ στολὺν, --- 
“1. Μὰ Α οὐκ ἂν, εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερὲς ττολύν. 
ΘΕ. εἰ μὴ χατένειννε χιόνι τὴν Θρῴάχην ὅλην, 

χαὶ τοὺς ποταμοὺς ἔττηξ. «111. Ὑτι᾿ αὐτὸν τὸν χρόνον 

ὅτ᾽ ἐνθαδὶ Θέογνις ἠγωνίζετο. 140 
ΘΕ. ὙΤοῖτον μετὰ Σιτάλχους ἔπιινον τὸν χρόνον. 

1211. 1)γ8. 1250. ἂν. 1506. 1581. κεχήνατε Ἰἰρηὶ οὐ δ]. 5. ἢ. ν. 50}}0]. 

ΑἸΙά. Βεκκ. ὅ.ἢ. Βουρὶς. Μεοίῃ. Οομοῦ. Υ. 1... Ρ. 88. χεχήνατε Βν. χεχήνετε 
Ἠοτοάίδη. ἂρ. ΟἸοΘτῸΡ. ΒΟΚκ. Απορᾷ. ν. 1280. (λέγει ὁ «Ηρωδιανὸς ὅτι εὑρί- 

σχεται ἡ χρῆσις τῆς διὰ τοῦ ε γραφῆς, ὡς παρὰ ᾿Τριστοφάνει ἐν Ὄρνισιν 

“ὑμεῖς δὲ πρεσβεύετε χαὶ χεχήνετε"" ἀντὶ τοῦ χεχήνατε.) ἘΠΙ5]. Π1πά. 

Βο. ΒΙ]. Μα]]. 10». Οἵ, γο8ρ. 410. χεχράγετε (χεχράώγατε Ἐ.) 

194. προσίτω] Εοτγί. προΐτω. δεᾷ οἵ. 100. ὁδὲ Δ. Ο. 1. Βει. (ἰδοϊίο) 

οἴω. ὅδε Β. ΑἸὰ. νὰ!ρ. 

180. οὗτος ἐσχηρύττεται)] οὑτοσὶ χηρύττεται τι} 0 Ε]Ιη5]. δοά οἵ. ϑΌΡ, 

ΕἸ. 690. ὅσων γὰρ εἰσεκήρυξαν βραβὴς 1 δρόμων διαύλων ἀϑλα. ΤΊ θδηι. 

90. τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἐϊσαγγέλλεται. εἰσχηρύττεται (εἰσχεχή- 

ρυχται Β.) ἰρτὶ οὐ νὰ]ρ. ἐσχηρύττεται Ὀϊπά. Μοῖη. Μα]]. 

180. οὐχ ἂν ἠμὲν Ἰἰρτὶ οὐ να]ρ. ΠΙπα. Μοῖπ. ΒΙΡ0. οὐκ ἀπὴν ἂν Β]. (00]]. 

1,γ5. 102, πέντε μῆνας -- ἔπεστιν ἐπὶ Θράκης) ΜᾺ]]. οὐκ ἔμειν᾽ ἂν Β]ΗΙ5]. 

(ψαὶ νυϊρσαΐαιι παΐαπι 6588 σθμβϑῦ ὁχ οὐχ ἂν ἴῃ ν. 864.). Οογύθ ἴῃ Βθα θη 5 

ΒΙ ΠΡ] ΓΒ ΒΘΠΊΡΘΙ ΠΙΠΟΓ5. ΔΒ δοῦν, ἔφερες 191, ἔπενον 141, ἤγαγε 150. 

ΟΥ. Χομ. Απ. Υ11. 6. 24. ἀνάγχη δὲ ἣν μένειν ἐπὶ Θράκης. 1Υ͂. 8. 22. 

ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάχοντα. ἔπιτ. ΗΕ], 118. χρόνον ὁ᾽ 
ἐμείνατ᾽ ἄλλον ἐν Τροίᾳ πόσον; ἴγ6. Ρ. ὅ98. ὃν τοίνυν χρόνον ἦμεν 

(50. Ἰορϑῦ!) ἐχεὶ χαὶ χαϑήμεϑ᾽ ἐν Π;αλλήνῃ. Ἰλοια. ἀ Οον. θ90. οἱ χρηστοὶ 

πρέσβεις οὗτοι χαϑῆντο ἐν Μιακεδονίᾳ τρεῖς ὅλους μῆνας, ἕως ἦλθε «Ῥί- 
λιππος ἐχ Θράκης πάντα χαταστρεψώμενος τἀχεῖ, ἐξὸν ἡμερῶν δέχα, 

μᾶλλον δὲ τριῶν ἢ τεττάρων, εἷς τὸν ᾿Ελλήσποντον ἀφῖχϑαι καὶ τὰ χωρία 

σῶσαι οἷο. Ῥοβδβὶβ οὐΐϊδιη οὐχ ἂν ἔμειν᾽ ἂν, νὸ] γμοίϊι8. οὐχ ἂν ἡν ἄν. 

1817. οὐχ ἂν] οὐχ ἄν γ᾽ Ἰοιημα ὅ0})0]. ᾽φερες] φέρες Β. νοΥϑὰ8 

ἀροβύ ἰπ Α. 
188. χατένειψνε] κατένειιψνε τῇ Γ. 

199. Οὐ δυϊάαβ ἴῃ εἰ μὴ κατένειγε οὗ ψυχροῦ βίου. ἔπηξ᾽ Β. 
Ο. Β. ἔπηξεν Α. ἔπηξ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν -- νὰῇρ. 1πὰ. Βουρκ. ΒΙΡΡ. ἔπηξ.. 

. 1]. ὑπ’ αὐτὸν -- Νἅυοκ (ὈΠ1]. ΤΥ. 190). Μοῖπ. ΜῈ]]1. Βθοῦθ, ογίπου. 

Ἑδάοπι οοττοοῦϊο αἀιιάπι ᾿η1}}} πὶ πηθπῦθι νοπογαΐ. 

140. ἡνίχα Θέογνις ἦγ. ϑδιαϊα8 ἴπ εἰ μή χατένεψε οὗ ννυχροῦ βίου. Ὁ πά8 
ἡνίχα Θέογνις ἠγωνίζετ᾽ ἐνθαδί (γ61] ἐνθάδ᾽ ἠγωνίζετο) Ἰορθπάππι βα8ρὶ- 

ΘΟΥ 5. , 
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Σ ὃᾧ , ΠΣ Δὲ Καὶ δῆτα φιλαϑήναιος ἦν ὑπεερφυῶς 
ὑμῶν τ᾽ ἐραστὴς ὡς ἀληϑῶς, ὥστε χαὶ 
ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽, “᾿41ϑηναῖοι χαλοί." 
Ὁ δ᾽ υἱὸς, ὃν “1ϑηναῖον ἐπτεττοιήμεϑα, 14 
ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ "“:τατουρίων θα ΟῚ ς ἐς ἐν ᾽ 

Ἂν Ν ἥω ἃ ΒῚ ,ὔ - - Ῥ . 

χαὶ τὸν στατἕρ᾽ ἡγτεβόλει βοηϑεῖν τῇ ττάτρᾳ 

ὁ δ᾽ ὥμοσε σττένδων βοηϑήσειν ἔχων 
στρατιὰν τοσαύτην ὥστ᾽ “2“ϑηναίους ἐρεῖν, 

«Ὅσον τὸ χρῆμα -ταρνότεων τεροσέρχεται.᾽" 180 

142. ἢν] γ᾽ ἦν Β. νὴ 47 οοπ]. Μεοῖπ. “061 οχ δοθ γϑῖβιι, Ὑ6] οχ 
Βϑαιθηΐθ, δ]οίθπᾶιτη νἱάθίυγ ἦν. Μίδ] τη χαὶ δῆτα φιλαϑήναιος ὃ μὲν 
ὑπερφυῶς. Βαεβροπάοί ὁ δ᾽ υἱὸς ν. 145. ΕἸΔΙΒΙ, ΟἿ, δὰ 148. 

148. ἦν ἀληϑῶς Α. Α]ᾶ. νυ]σ. Μοΐπ. ἣν ἀληϑὴς Ο. Β. 4. δὲ (δαρτ. ὥς) 
Β. ὡς ἀληϑῶς Ῥοῦτ. ΠΙπᾶ. ΡγοΡ. Μοῖπ. Τάθῃι τηΐῃϊ ἴῃ πηθπΐύθιῃ γϑπογαῦ. ἡ 

ΒοΠΙοοῦ, ἀληϑῶς Ῥυϊπηστη ἴπ ἀληϑὴς οοτταρίο, τηπξαϊατη ροβίθα ὡς ἴπ ἢν. 

ΘΙπΠ ΠΟΥ ἐμφανῶς Ῥτὸ ἐμφανὴς τη] πη ο5ρΡ. 194. Ῥτγαβοθββὶῦ 781η ἢν ἴῃ 
Ῥγᾶθο γ. ϑ'δθρθ νϑσὺ Ἰορϊξαν ὡς ἀληϑῶς. Ἠοτοί. ΤΥ. 187. εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς 
- πάντων ὑγιηρότατοι. Ῥ]αὖ. ΒΘΡ. ΤΥ. 421 Α. φύλακας ὡς ἀληϑῶς. 488 Ἐ. 

τὸν ὡς ἀληϑῶς χυβερνητιχόν. Ῥ. 490 Ὁ. τῶν ἀληϑῶς φιλοσόφων. ΑἸΟ. 

1. 119. τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνιστάς. ΟΥἷύ. 46 Ὁ. φλυαρία ὡς ἀληϑῶς. 

18 0}ῃ. Ρ. 209 Ε. ἕνα μή μὲ φῇς ὡς ἀληϑῶς Αϊξωνέα εἶναι. Ἰκιοῖδῃ. {πρ. 
Ττὰρ. 28. ἔμφρονος ὡς ἀληϑῶς ξυμβούλου. ϑοιηπ. 10. ἀχήρατος ὡς ἄλη- 

ϑῶς χόσμος. Νίργ. 18. ἀνδρὸς ὡς ἀληϑῶς ᾿βεβαίου. ΑἸοχ. 8. ϑεοπρεπὴς 

ὡς ἀληϑῶς. ῬΊβε, 40. γνήσιον ὡς ἀληϑῶς φιλοσοφίας. ῬΆΠΙΡ. 12. ϑεσπέ- 

σια ὡς ἀληϑῶς. ἘΠε.. γγαθο. 10. ἀρχαῖος ὡς ἀληϑῶς ---- ἄνϑρωπος. 61. 

Ρ. 41. ἵν᾽ ἦν ὡς ἀληϑῶς τῆς πόλεως ἡ δύναμις. ν. θ1ὅ. τὸν ὡς ἀληϑῶς 

ἁπλοῦν χαὶ φίλον. γ». 080. τοῖς ὡς ἀληϑῶς εὐεργέταις. ν. 1586. ὡς ἀληϑῶς 

ἐχϑροί. ΙΒοοῦ. Ρ. 121. τοὺς ὡς ἀληϑῶς ΙΙεσσηνίους. Ἰὰ. Οὐ. ΧΥ͂. 8 294. 
τῆς ὡς ἀληϑῶς τὴν δύναμιν ταύτην ἐχόυσης. Ἀρααθ ἰδηθπ Ὀ6π6 αἰοϊξατ 

ἀληϑὴς φίλος. δῖος Επι. ϑΌΡΡ]. 891. φέλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος. Τοτι. 

Ρ. 115. συμμάχων --- καὶ φίλων ἀληϑινῶν. 

144. ἔγραφον (ΒιΡ1. ε) Β. οὐ ϑ'α]4. 5. ν. Καλοί. 

140. ἀλλᾶντας Ο. Μρά. 9. ἀλλάντας Β. ΒΒ. ἀλλᾶντος Α. Βγ. ΒΕκΙ. ῥγοῦ. 

ΕἸΠΙΒ]. ὅἴὸ φαγεῖν ἐλατῆρος Ἐᾳ. 1181. δ'εᾷ ἀλλάντων μοί. 5 ΡὕασιΝ 
Γαϊδβοῦ ΟὈΙΉΪοα8. 

141. ἠντιβόλει να]ρ. ἠντεβόλει (ον οί, Μη. Μα]]. Οὐ, Βύγαι. ΝΜ. Ρ. 112, ὅ2. 
ΒῪ. 101. ἠντεβόλησε. ΕΥ. 4600. ἠντιβόλουν (ἠντεβόλουν 9). Ῥ]αί. Μοποχ. 242. 

ἠμφεσβήτει. ἄοτρ. 419. ἠμφεσβητήσαμεν. 

148, ὁ δὴ ὃ δ᾽ Μεῖπη. Μα]]. ὥμοσε] ὥμοσεν Ἀ. 

150. ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσέρχεται] Ῥοβίυ]αν! ν᾽ ἀοῦαν ἀνθ οα] 8 
δηΐο παρνόπων. (. δᾷ Νὰν. ἢ. τὸ χρῆμα τῶν νυχτῶν ὅσον. ΑΥ̓͂. 896. 
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41. Καάκιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων :τεἰϑομαι 
ὧν εἰσεᾶς ἐνταυϑὶ σὺ χελὴν τῶν τταρνόττων. 

ΘΕ. Καὶ νῦν ὅτιερ μαχιμώτατον Θρᾳχῶν ἔϑνος 

ἔγεεμιμεν ὑμῖν. ΑΚ. Τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές. 
ΚΗ. Οἱ Θρᾷχες ἴτε δεῦρ᾽, οὃς Θέωρος ἤγαγε. 150 

λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. Εᾳ. 1219. ὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλαχοῦντος 

ἀπέϑετο. ἤδη. 1918. τὸ χρῆμα τῶν χόπων ὅσον. ὕοβρ. 933. χλέπτον τὸ 

χρῆμα τἀνδρός. ΤῊ. 281. ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἀνέρχεται τῆς λιγνύος. Τιγ8. 88. 

χαλὸν τὸ χρῆμα τιτϑίων ἔχεις (τὸ χρῆμ᾽ ἔχεις τῶν τιτϑίων 9). Ἐπτ. ΒΌΡΡ]. 

965. σμιχρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου. Τιγ5. 1031. μέγα --- χρῆμα --- τῆς ἐμπί- 

δὸς ῬΙ. 894. πολὺ χρῆμα τεμαχῶν. Ἐθ0]. 594. τοσοῦτον χρῆμ᾽ ὄχλου. 

1.5. 108. Ὑ65ρ. 998. Ῥαο. 98, 1192. Τ6]160114. ἃρ. Αὐποη. ΥἹ. 2908 Β. μέγα 
χοῆμα γιγάντων. ὅορῃ.Ὀ. Με]θὰρ. ΕῪ. 1. συὸς μέγιστον χρῆμα. Ἐπ᾿. Απᾶγ. 

181. ἐπίφϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. 128, ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυ- 

τῶν ἔφυ. 958. σοφόν τι χρῆμα τοῦ διδάξαντος βροτούς. ῬΊιοοι. 906. Ἡοτοΐ, 

1. 806. συὸς χρῆμα μέγα. 11.109. πολλόν τι χρῆμα τῶν τέχνων. 130. 
χρυσοῦ. ΤΥ΄. 81. ἀρδίέων. ΝΊ. 45. νεῶν. ΝἼΠ. 188. χειμῶνος χρῆμα ἀφόρητον. 

Χοη. Ογτ. Π. 1. ὃ. σφενδονητῶν πάμπολι' τι χρῆμα. 14. μέγα δή τι χρῆμα 

χάλλους. ΤΏΘοον. ΧΥΠΙ. 4. δώδεχα ταὶ πρᾶται πόλιος, μέγα χρῆμα .1α- 

καινᾶν. (ι. ὅσον τι χρῆμα ---. 0] ὅσον τὸ χρῆμ᾽ εἰσέρχεται τῶν παρ- 

γόπων αἴ ἰπ ΤΊΙΘ5πι. 2381. ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἀνέρχεται τῆς λιγνύος). 6] ὅσον 
τὸ χρῆμα τῶν ἀχρίδων προσέρχεται, αὖ σ]οΒδριηᾶ δἰῦ παργνόπων. “Ηππὸ 

γΘΥΒα ἢ οἵη. Α]α., ἰουύαββ ὑγρούποίαθ οα]ρὰ." ὈΙΝΏ. 

102, ἐνταυϑοῖ Α. Β. Ο. οἷο. ἐνταῦϑα ἘΠ. ἐνταυϑὺὴ Ἐ]π8]. ΠΙπα. οἵο, Θαδηι 

ἔουτηδ) 886 06. ΡῬτδοροηῦ ΟΡ Εἰ] ἃρ. Τοιμοβίῃ. αὖ Ρ. 81, 9. 811, 8. 

1, 8. Οὗ, δὰ Νὰ. 814. ΜΙιπίπιθ ὃχ Αὐἰοἷβ βουϊρίου 8 οχίγα θη 1 

ἰουτηδπὶ ἐνταυϑοῖ οοπίθηαϊς ΕὙϊ Ζβο ἢ. δα ΤῊ, 290, Ἐ]αβᾶθηι βϑηξοηίϊαθ 
βιυηὺ Ηδη. δᾶ ΝΡ. 818. 5'[4}10. δὰ ῬΡ]αΐ. Αρο]. ρ. 88 ἢ. Ῥμ]1]. ρ. 28. 

Κὕμη. δὰ Χρϑη. Μϑη. ΤΥ. 2. 18. Βαϊίπι. ατ. 11. 288. 
108. ἔϑνος ἃ. Β. ΓΤ. γένος Β. Ο. νὰ]ρ. Οἷ, ῬΙαῦ. Μίαν. 82. τὰ μαχιμώ- 

τατα τῶν ᾿Ιπαλικῶν ἐϑνῶν. 
104. μέν. γ᾽ Α. Β. Ο. οἷο. μέντ᾽ Ῥ. Β. ἤδῆ, σαφὲς, νι ΞΕ ΌΤΙ ΣΊ: 

γα ]ρ. ἤδη σαφῶς Α. ἤδη (ἤ η ἴῃ Πὐατ) σαφῶς (βαρτ. ἐς) Β. ἤϑη σαφῶς 
(οο αὐἰάθοθιη ῬΙΟΡθΘ ΠΟΙΔ1η) ΡΟΙΒ. ΕἾΠ.81.. Εογΐαβθθ τϑοῖθ; ΠΔΠῚ 

γ δα ἀθιπαπῃ 100 ἱπίταπὶ Οἀομηδηί. 816 ΝᾺ. 200. εἰδέναι σαφῶς. 848. 
οὐχ οἶδα σαφῶς. Ῥαο. 8591. οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς. 815. σάφ᾽ ἔσϑι. 908. 

σάφ᾽ οἶδ᾽. 1802. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ σαφῶς ---. Ἀν. 88. οἶδα μὲν σαφῶς οἴο. 

Βδῃ. 822. ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς (1]. σαφές). ῬΙ. 900. οἶδα γὰρ σαφῶς. 
Αρβοῃ, Ῥοιβ. 784. εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽ εἴο. ΤοΙηοβί!. Ρ. 871. σαφῶς 
ἤδειν ὅτι λόγος ταῦτα χαὶ παραγωγὴ τοῦ πράγματός ἔστι. ν. 1081. 
σαφῶς εἰδότες. 1586. 11. 48. σαφῶς εἰδώς. ΥΠ1|. ὅ. σαφῶς εἰδότες περὶ 

αὐτῶν. Απέρη. Π. 8. σαφῶς δ᾽ ἤδει. Χοη. Αη. 11. ὕ 4. σαφῶς οἶδα ὅτι 

οἷο. Ερίοῖι. ΕἾ. 98, 1. σάφα ἴσαμι. (φᾳρᾷ δ αἰξοταιῃ Ἰθούϊοποπι, οἴ. ϑορ}ι. 
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41. Τουτὶ τί ἐστι τὸ χαχόν; ΘΕ. Ὀδομάντων στρατός: 
41. Ποίων Ὀδομάντων; εἰτεέ μοι, τουτὶ τί ἦν; 

, 2 7 Ν , 3 , 

τίς τῶν Ὀδομάντων τὸ τέἕος ἀποτεϑορίαχε; 
ΘΕ. Ὑούίτοις ἐάν τις δύο δραχμὰς μισϑὸν διδῷ, 

χατα:τελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὅλην. 160 

“11. ὙΤοισδὶ δύο δραχμὰς τοῖς ἀ:τεινωλημένοις ; 
ς ῃ , ΒΝ , ν 

ὑχτοστένοι μέντἂν ὁ ϑρανίτης λεὼς, 
νυ " 

ὁ σωσίττολις. Οἴμοι τάλας, αἀτεόλλυμαι, 

ὑχτὸ τῶν Ὀδομάντων τὰ σχόροδα :τορϑούμενος. 
Οὐ χαταβαλεῖτε τὰ σχόροδ᾽ ; ΘΕ. . μοχϑηρὲ σὺ, 108 

οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἐσχοροδισμένοις; 
41. Ταυτὶ στεριόψεσϑ', ὦ “ερυτάνεις, τεάσχοντά μὲ 

ΕἸ. 1115. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἤδη σαφὲς ] πρόχειρον ἄχϑος --- δέρχομαι. ΤΎΔΟΉ. 

1115. οἱ ᾽γὼ τάλαινα" τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἤδη σαφές. Ῥ]αῦ. ἕορῃ. Ρ. 10ῦ α. πό- 

τερον ἤδη τοῦτο σαφὲς, ὅτι ---- Ταιοῖαπ. ϑοιπηι. 21. λέγοις ἂν ἤδη σαφῶς. 

Οοπήϊοογθ Ἰἰοθῦ ργδοίθγθα τοῦτο μὲν καὶ δὴ (οἴ. Ἰοοἰ, Β) σαφὲς, οὗ τοῦτ᾽ 

ἐχεῖν᾽ ἤδη σαφές. ἤγαγεν 11ὈΥ] οἱ τθοο. ἤγαγε Βγ. ΕἸΠΠΗ8]. 

160. ἐστιν θ. ὈὈδομάντων στρατός Ῥταθοοπὶ {]ΡαΘθαῦασ. (ΟΟΥ̓Τ οὔ Πὶ 
εχ Β. θΙΝΌ. 

158. ἀποτέϑροαχεν Ἀ. Β. γε. Κ᾿. Μοᾷ. 9. ἀποτέϑραχεν ἂν Β. ὁοντ. Ῥ. (ἂν 86]. 

τη. Ρ1.) «1. ΑἸὰ, ἀποτέϑραχε τίς Ο. Βγ. ὅθι. ἀποτέϑρωχεν (884. Βαργ. ἂν) Γ. 
ἀποτεϑρίαχεν ΗδΒΥΟΠ. δα], (Ἰπ ἀποτεϑρίακεν, Οϑόμαντες, οὖ πέος). σγᾶτημι. 
Β6ΚΚ. Ρ. 487, 1. οὖ 50}0]. δὰ Ἐφ. 1001. Βομί]. Καυδβῦ. (ἴπ δἃπποῦ.) ῬΟΙΒ. 

Ὀϊηᾶ. ΒΕΚΚ. Β]. Βειρῖ. Μεῖπ. ΜᾺ]. ἀποτεϑρίαχε ΠΗ]. Βοίῃ. ἀποτε- 
ϑράκιχεν Ἤρττη, ΕὙΪῦΖβοη. “Ηθβυοἶα8: ᾿ἀποτεϑρίαχεν" ἀποπεφύλλιχεν, 

ἀπεχάϑαρεν᾽ ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν συχοφύλλων. Τάθιη: ᾿ποϑριάζειν" 

τὸ ἀφαιρεῖν φύλλα συκῆς" χαταχρηστιχῶς δὲ χαὶ τὸ ὁτιοῦν ἀφαιρεῖν. 

ΒΔΘΡΟΠΈΠΙΘΤΟ ΠἰΓΔΓΙ15. ἔγδιαὶ ξαϊῦ ῬΥΙΟΥ Β.]Πὰθὰ ἴῃ θρῖον γγοάποία. Ὑἱὰθ 
Ἰηΐογίας ν. 1102. Υ8βρ. 1812. ΕἸ,Μ51,. Η βγοῖ. Θρεάζειν: φυλλολογεῖν --. 

Εἴγα. Μ. ᾿ποϑρίαζειν. κυρίως τὸ ἀφελεῖν φύλλα συχῆς, καταχρηστικῶς 
δὲ τὸ ὁτιοῦν ἀφαιρεῖν. ΒΟΚΚ Απροᾶ. Ρ. 428, ὅ. ποϑθριάσκι: ἀποφυλλί- 

σαι. ϑρῖα γὰρ τὰ φύλλα τῆς συχῆς. 

159. ἐών τις δύο δοαχμὰς Β. ἘΠ]128]. θη. ἐὰν δραχμὰς δύο τις Β. 
(δύω) Ρ. ΑἸά. νυ]ρυ. ἐών τις δραχμὰς δύο Ο. Γ΄. δύο δραχμὰς ἐών τις Ἀ. 
ΟΥ, Βαη. 113. πόσ᾽ ἄττα; “11. ταυτί. ΝΕ. δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς; 

101. τοϊσδὶ ἃ. τοῖσδε (ὁοτγ. ὃ) Β. 

102. μέντ᾽ ἂν Α. Ο. μέντ᾽ ἄν γ᾽ Β. μέντἂν ἰπΐτα οϑὺ 544. 110. 900. οὐ 
4110]. Υ. Ῥοιβ. δα Μοᾶ, 805. Οραβο. Ρ. ΧΟΙ. 

100. οὐ χαταβαλεῖτε Β. Ο. Β΄. οὐ δυϊά. ἴῃ ἐσχορ. οὐχ ἀποβαλεῖτε Ἀ. ΟἿ, 
Ῥδο, 1194. οὐ χαταβαλεῖς τὰ χώδι" --; “Ἠδθο γϑῦρα, ΤΉ θοσΟ γα]ρὸ ὑχὶ- 
νεαΐα, Τοαθορο ] οχ οοὔᾷ. οοπύϊππαν! Βταποκ." ἘΤΙΜΕΤ,. 

101. περιείδεϑ᾽ (περὶ ἔδεϑ᾽ Β.) Πθνὶ οὐ νὰ]ρ.. Τιορομάμμη, πὶ ΤἈ]ΠΠΟΥ, 

»νννν γυμνὰ συν 

; ͵ 
ΐ ᾿ 
᾿ 

[ 
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ἐν τῇ “τατρίδι χαὶ ταῦϑ' ὑγτ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων; 
2 ΥΩ! , Χ - . ΡΟΝ, .411λ᾽ ἀπιαγορεύω μὴ τιοιεῖν ἐχχλησίαν 

τοῖς Θρᾳξὶ :τερὶ μισϑοῦ λέγω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 1τὸ 
διοσημία ᾽στὶ χαὶ δανὶς βέβληχέ με. 

ΚΗ. Τοὺς Θρᾷκας ἀπτιέναι, :ταρεῖναι δ᾽ εἰς ἕνην. 
Οἱ γὰρ τιρυτάνεις λύουσι τὴν ἐχχλησίαν. 

«11. Οἴμοι τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀτώλεσα. 
21λλ ἐκ “αχεδαίμονος γὰρ “μφίϑεος δὸὶἰ. 11 
Χαϊῖρ᾽, “μφίϑεε. ΑἸ. ἸΠήσεω, τειρὶν ἄν γε στῶ 

τρέχων" 
δεῖ γάρ μὲ φεύγοντ᾽ ἐχφυγεῖν ᾿4χαρνέας. 

41. Τί δ' ἐστ; ΑἸ. Ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς 
φέρων 

περιορᾶϑ᾽. ΟἿ εΒρ. 459. περιορᾷς οὕτω μ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρούμε- 
γον; Ἀαὖ περιόνψεσϑ᾽. Οἵ, δὃ5. ΤῊ. 6098. τοῦ μόνου ] τέχνου μὲ περιόνψεσϑ᾽ 

ἀποστερουμένην; Βδη, 1410. ὦ σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεθνηκότα; Νὰῦ. 

124, 1,γ8. 1019. 

1171. διοσημί᾽ ἐστὶ να]ρο. διοσημία ἐστὶ ϑαϊάδδ ἴῃ “«Τεοσημία. διοσημία 

᾽στὶ Ἐ]Π5]. οἷο. ὅἴο Ῥδο. 819. Θεωρία ᾿στίν. Αν. 0640. ὥρα ’στίν. Τ)ϊοχὶρΡ. 

Δίμοη. 412 Β. χρεία ᾿στί. Οἵ. δά Αν. 959. με (ε ἴῃ 11.) Β. 

112. εἰς ἔνην] εἰς ἕνην Βουρῖκ. Ῥογθπαϊο. 1. ᾳ. ἐς τρέτην ἡμέραν (Τπιδίδῃ. 

Ὁ. 1). Χ. 1... Ῥῶῖ εἰς τρίτην οΧρ]ϊοαῦ 50}0]., 411. Ηοβιοα, Ορ. 408. μὴ δ᾽ 

ἀναβάλλεσθαι ἔς τ᾽ αὔριον ἔς τ᾽ ἔννηφι. 

110. μήπω γε, πρὶν ἂν να]ρὸ ἃπί Βυπηοκίαμι. Ῥυδοῦου Πα} 8 [ἈΡ]86 

γ. ῶ90. πρὲν ἄν γε Βαροὺ ποβῦου. ἴῃ πᾳ. 901. πρὲν ἄν γε τῶν χρησμῶν 

ἀχούσης. 65Ρ. 920. πρὺὴν ἄν γ᾽ ἀκούσῃς. Ἐ20]. 110. πρὶν ἄν γ᾽ ἴδω. [Ἐπγ. 

Ογο]. δῦ8. χαὶ (οὐδ) μὰ “1 οὐ πρὶν ἄν "γέ σὲ οἰ6.1 Νβρο πη ὈΒ8Π6 
αἰοϊταν πρίν γ᾽ ἂν ἴῃ Αν. δ8ῦ. ἤδη. 18. 845. 01. 8517. αἀαδὲ βουϊρύαγα 

γοβυϊαθπαδ νἱαθίαν ἴῃ ἤδη. 1281. ἴῃ Τγ8. Τ00ῦ. ππϑ]ῖτη : πρίν χ᾽ ἅπαντες. 

ἘΠΜΕῚ,. μήπω, πρὶν ἄν γε ἘΠ]Πη181. ὈΙπᾶ. μήπω γε, πρίν γ᾽ ἂν Βουρκ. 
μήπω γε πρὶν ἂν ἑστῶ Μοῖπ. μήπω πρὶν ἂν σωϑῶ τρέχων Ἤργν. Ῥτδοί, 

ὔχοῦό: Οὐἱὺ. Ὁ. ΥἹ. ΟἿ. δὰ 296. ΝᾺΡ. 9617. Ῥδο. 1159. 1179. Ἐ6]. 278. 198. 

Εὰγ. ΤΡ. Α. 824 οὐ πρὶν ἂν δείξω γε ---- ὅορῃ. ΡΗΠ. 1409. Βο(άδβ 
ΑπρΊϊοθ, “ἀΠῸ] 1 βίορ σταπηΐηρ." ΟἿ, Τομι. 154,8. οὐ στήσεται πάντας 

ἀνθρώπους ἀδικῶν. 

118. τί δὴ τί ΕἸπ)58]1. ἐστὶν Α. Ο. ΓΖ. Βγε. Ἐ]π.5]. Βο. ΒΕΚΚ. Βουρῖ.. ἔστιν 

Ἐ. Θὶμᾷ. ἘΙΡ. ἐστὶ Ῥ. “1. ΑΙ4. ἔστι Β. ἔστ᾽ Ἐ]1η5]. (πὶ ἃῃποί.) Β]. Μοίῃ, 

ΜᾺ]. Βᾶῖο ἴῃ ἐγ πηθίσῖβ ἰαμη Ὀ᾽οἷβ ἀπαρδοβύθμη ἱπομοαῦ α] πη γοο8. 50]- 

Ιαθὰ. Εἰ ν ἐφελκυστικὸν γ6] ορύϊηϊ ΠΥ ὀδμΐθπῖβ ἰπ Ἰοοὶβ δἀδαηύ αὶ 

6] ἰβίοπθπι 6586 βύδπθπδιη ἀροτίθ ἀοοθηῦ Πυμηθ1]1: αἀποα τποπαϊΐ ΕΠΡΘΙ. 

Ῥυδοῖ, δὰ 1,γ5. νΡ. ΧΥΙΠ. πάτο οἸϊδῖο δαμίθομᾶδ νἱάοῦθν ἷἰπ. Πἷ5 100]8, 

Ῥδο. 181. πατὴρ δέ σοι τίς ἐστιν; Β. ἐμοί; μιαρώτατος. ἤναπι. 1220. Εὐρι- 
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2 . - ἔστιευδον᾽ οἱ δ᾽ ὥσφροντο τερεσβῦταί τινες 
ΟῚ ᾿ ν ᾿, , 

“Ἴχαρνιχοι, στιτιτοῖ γέροντες, τερίγιγοι, 180 

ἀτεράμονες, αραϑωνομάχαι, σφενδάμνινοι" 

ἔγεειτ᾽ ἀνέχραγον τιάντες, “Ὦ μιαρώτατε, 
σττονδὰς φέρεις, τῶν ἀμττέλων τετμη μένων ;ἢ 
ἬΕΕῚ κᾺ [2 ξ , χω ᾽ . 

χὰς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίϑων 
Φ) . 

ἐγὼ δ᾽ ξφευγον᾽ οἱ δ' ἐδίωχον χαβόων. 18ὅ 
πὸ 5 Ξ 

1 Οἱ δ᾽ οὖν βοώντων ἀλλὰ τὰς σ:τονδὰς φέρεις; 

πίδη. Β. τί ἔστιν; Α. ὑφέσϑαι μοι δοχεῖ. Ανὶρ. 90. μὰ .1ἢ οὐχ ἔγωγε, 

Β. ποῦ γάρ ἐστιν; ἃ. ἀπέπτατο. οὗ ἴπ Ῥ]αἴοπῖβ. οομϊοὶ ν. ἀρ. Αἴμποη. ῥ. δ. 

ἐπίδειξον αὐτὴν ἥτις ἐστίν. Β. ἄχουε δή. πὰ ΝᾺΡ. 1192. ἕνα δὴ τί τὴν 

ἔνην προσέϑηχεν; Β. ἵν᾽, ὦ μέλε, τηλ]}1 προσέϑηχ᾽ (προσέϑηχ᾽ Οαπέ. 1.). 

Ιη Ανὶρ. 1490. ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν; Β. ἔα, τουτὶ τί ἣν; ἔα τποπο- 

ΒΥ ΠΑΡΌμη δέ, αὐ ἴῃ Ρ]. 824. ΤΏΘεμη. 110. Οδίθγαμη, π {π6πηὶ οἴἵεπααῦ 
ΟἸΊΒΙΟ ἴῃ ἢἤπο βοηζθηίϊδθ ἱπέοσσοραύνναθ, αἀαθΙ Ὁ] ΟΠ ΘΙ οἸηπ θη) [01110 ΕἾ. 906. 

γύναι, τί τὸ ψοφῆσάν ἐσϑ᾽; Β. ἁλεχτρυὼν ] τὴν χύλιχα χαταβέβληχεν, Ὁ] 

ἔστιν τηθίσατη πὺὴ Δαμ 0. Τῃ ΑΠΕΡΠΔηΪβ Ἰοοὺ (Αὔἴμθη. ρ. 29), τὸ δὲ ! 

ζῆν, εἶπέ μοι, τί ἐστί; Β. τὸ πίνειν «φήμ᾽ ἐγὼ, ἀοΙδαΐαν ἀγοα]αβ, 60]]. 

Βδι. 1477. 1418. τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι χατϑανεῖν οἷο. ΟΥ̓, δᾶ 800. 
ΑἸῖὰ οοτγαρία 5016 η8. Ῥγδθίθγθο. ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι β. ἐγὼ μέν σοι 

δεῦρο Α. Ο. Γ΄. σοὶ μὲν δεῦρ᾽ ἐγὼ (δεῦρο ᾿γὼ ΑἸ14.) Β. «1. ΑΙά. 
119. οἱ δ᾽ νυ]ρ. οἱ δ᾽ Μῃ]]. 
180. στιπτοὶ Ο. Β. Μοά. 9. νὰ]ρ. ὅθ Π0]. ῬΏτγπ. ΒΕΚΚ. Ρ. 8, 10. Εέγπι. ΝΙ. 

Ῥ. 108, 11. 114, 8. οὐ δα 14. ἢ. ν. στυπτοὶ Α. Β. “21. στεριφνοὶ Ετοίδπ. Ρ. 882. 
ΚΔ ΌΙΒ. ΘΟΙΩΤηΟ δ ἃρια Πποβύγιχη ἸΘρ δα. γ6] στρυςρνοὶ γ6] στέριφοι. ἴῃ 680. 

817. στρυφνὸν χαὶ πρίνινον ἦϑος Βαθούαγ. Βοοορίαπη ὑποῦπν ΗδΒΥ Βα: 

Στιπτός: πυχνὸς, ἢ στερεὸς χαὶ πεπιλημένος: ἀπὸ τοῦ στείβειν, τὸ 

πατεῖν. ἨδβυΟΒΪΟ 5. 1Π}}ΠΠ[Ππ|ὰ ΠΆθοῦ 5600]. ῬΙατα ἀδὺϊξ Βα Κοπῖαβ δᾶ 

Τιηδθαμῃ Ρ. 100. 298.᾽" (1181... “Ἰιθρο ρούϊιβ. στυπτοὶ ἃ στύφειν. Ἐτο- 

ἀἰδητι8 οἰδαῦ ἴῃ 56 716 5π8 Στεριφνοὶ, αποα ρούϊπ8 στρυφνοὶ οὁ55θ. Ἠδβυοῆ.: 

Στυφνόν: ἀπεστυμμένον. ϑιεᾷ στιπτοὶ παροὺ Εὐγπη. ν. “τεράμων. Ιἄθηι 
ἴῃ βἃ 56 716 τη8]6 σιπτοί." (ΒοΘμῃἐ].) ΟἿ. ὅορῃ. ῬἘΠ]. 88. στιπτὴ (ἃ]. στει- 

πτὴ) φυλλάς. ὅῖο στιφρὸς οὔ στῖφος ἃ στείβω. Ο. στιφροί ΗΡΡοΟΙ. 6 
ΔΟΙῸ οἷο. Ρ. 282, στρυφναὶ (564 στεφραὶ (4165.) γυναῖκες. ϑ'6ᾷ Ῥγδοβίαγο 
γ᾽ ἀοίαν στρυφνοὶ (0011. ὕ6βρ. 811.). 

181. ιαραϑωνομάχαι Β. Ο. τ. Ἱμαραϑωνόμαχοι Ἂ. δυϊᾶ, ἴπ ἀτεράμονες. 
ῬΏσγπ. ΒΟΚΚ. Ρ. 8, 25. Βροθρίαπι ἰουμᾶπὶ ὑποηΐαν δια, ἴῃ Μαραϑών. 
αταιηχη. ΒΟκκ. Ρ. 409, 6. Ζα]αη. Ἐτοίίαῃ. Εἶγιη. Μ. δάθηῃ ἰοσιδ 6 οοα]- 
οἴθαβ τϑϑεϊψαία οδὺ Αὔμοη, 209 Ἐν, Οἵ, Νὰ. 980. ἄνδρας Ηαραϑωνομάχας 
(-ουὐς 1101). Νοίαπαδθ γθγῸ ἴῃ ΠΟ γοῦβα ὑγ65 ἰδ] πῖαρ αϊροαῖδο. 

184. χἀς Εδπάθῃ ογαϑὶπ βουνασαηΐ ΠΥ] ορίϊπιὶ Αν. 949, Υ, Ὠϊπᾷ, δὰ 

ῬΠοοη. 14. 

186. οἵδ᾽ Α. Β. Ο. 
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«1. Ἔχγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 
υ«ἀὗται μέν εἰσι τεντέτεις. Γεῦσαι λαβών. 

21. αἀΑἰβοῖ. 1. Τί ἔστιν; 11. Οὐχ ἀρέσχουσίν μ᾽, ὅτι 
ὄζουσι τείττης χαὶ :ταρασχευῆς νεῶν. 190 

ΑἸ. Σὺ δ' ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεχέτεις γεῦσαι λαβών. 
41. Ὄ ζουσι χαῦται τειρέσβεων ἐς τὰς ᾽τόλεις 

ὀξύτατον, ὥστεερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 

ΑἸ. .1λλ’ αὑταιί τοί σοι τριαχοντούειδες 

181. ἔγωγε «φημὶ νυ]ρ. ἔγωγέ φημι ΒΕΚΚ. ΠΙπά. ΜῺ]11. Μη οβαμ πος 

γἱἀοίαν. Απ Ἰοροπάμππι ἔγωγε (80. φέρω), φημί οἷς. ἘΠ 5. νον Βι,, 

Ἔδγο, ἱπαπδπὶ, οὔο." Υ6] ροίϊι8 ἔγωγε νὴ 4Ἱὴ (ν61 νηϑὲ) οἵο Π6 ἀμρ]ιοὶ 
γε οἵ. δᾶ 998. 

189. μ᾽ οχη. Ἐ. 
15). 199. σχ Ἡ. χ αὕὗταὶῊ Ἃ. Β..-ἃ 

193. ὥσπερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων} “Οαδὶ τηογϑγη Βοοϊουτη,᾽" ΑἸζοΥ 

561101: ἢ ἀντὶ τοῦ μόναι (μόνον) τιρεσβεῖαι ἔσονται περὶ τῶν συμμάχων, 

ὥστε μένειν αὐτοὺς χαὶ μὴ μεϑίστασϑαι, ἀλλὰ συμμαχεῖν τῇ πόλει. 

Ῥυουῖβ Βομο] δϑύαθ ἰῃξουργοία ποι (ἀντὶ τοῦ ἀπωλείας χαὶ συντριβῆς) 

ἈΙΩΡ]Θοὔϊθαι ΠΟ τδθιι5, 601]. Ἡοροδοῦ. ΥἹΙ. 120. χάχιστα πάντων ἀνϑροώπων 

διατροιβῆναι (ἐπι --- ὃ). Μίπαβ μ]αοοῦ γυ]ραία, Βδοῖθ ὀουτῖροῦθ νἱάθίαν 

Ἠδννθυᾶθη (ἔχοτο. ΟὐἹῦ. Ρ. Ν1.): ὥσπερ διατριβῆς καὶ ξυλλόγων. ΟἿ, Τ)γ5. 948. 

οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν ᾿“πόλλω τουτογὶ, ] εἰ μὴ διατριπτιχόν γε χοὺὐχ 

ὄζον γάμων. ᾧ. χάχιστα χὥστιερ ---, ξυμμάχων Ἀ. Β. συμμάχων Β. Ὁ. 

194. ἀλλ᾽ αὑταιὶ (αὐταιὶ Β. Μεά. 9.) σπονϑθαὶ νὰ]ρ. Βεγρὶ. ἀλλ᾽ αὑταί σοι 

σπονδαὶ Ἀ. ἀλλ᾽ αὑταιί τοί σοι --- Βοίῃ. Ῥοῦν. ὈΙπᾶ. ΒΙ]. Μοῖη. Μα]]. 

Ευτίζβοι. δὰ ΤῊ. 1208. ἀλλ᾽ αὑταιὶ γάρ σοι --- ὁ0η}. Ε]Π15]. (0011. 40. 175. 

94. 1858. ἀν. 1108. ἀλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐχεῖϑεν ἄγγελος. Τ)Κ8. 1959. 

.Χ41λλ᾽ οὑτοιὶ γὰρ αὖϑις ἔρχονται πάλιν). ἀλλ αὑταιὶ δή σοι --- οοπ]. Ε]ΙΏ5]. 
ἀλλ᾽ αἵδε σοι σπονδαὶ ὁοπ]. ΒοΙΡΚ. Ῥοββὶβ οἰΐδμι ἀλλ᾽ αὑταιί γέ σοι. 

«4ὑταιὶ Ἰορὶσαν ἂν. 1018. ογαμπι ᾿Ἰθούϊομθιη 6] οἶββα νἱἀθέυν ρ]οβϑὰ σπον- 

δαί, ΝΙΒΙΙ ἔγθαπθηθ! 5. ἀπᾶπῃ ἀλλὰ --- τοι. Τηΐτὰ θ0ῦ. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τοι μήποτ᾽ 

ἀφῆϑ᾽. τῦ2. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι ---. δι. 1046. ἀλλ᾽ ἐπί τοι δοὶ χαὶ τοῖς σοῖσιν. 

1099. ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ---. Ἀν. 8560. ἀλλ᾽ ἐγώ τοί σοι λέγω --. 
Ῥαο. 884. ἀλλὰ καὶ τἀριστερόν τοι ---. 1090. ἀλλ᾽ ὁ σοφός τοι ---. Ἐ60168. 
004. ἀλλ᾽ οὐδέν τοι --. Τ,γ8. 6. ἀλλ᾽ -- ὄψει τοι οἶς. ΑΘ560}.. ρ. 1808. 

ἀλλ᾽ εὐχλεῶς τοι χατϑανεῖν χάρις βροτῷ. Ῥεγβ. 190. ἀλλ᾽ εὐσταλὴ τοι οἷο. 

ΒΌΡΡΙ]. 902. ἀλλ᾽ ἄρσενάς τοι οἴο. ϑορῃ. Απῦ. 418. ἀλλ᾽ ἔσϑι τοι ---. 884. 
ἀλλὰ ϑεός τοι ---- 1004. ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι χάτισϑι ---. ἘΠ. 298, ἀλλ᾽ ἔσϑι 

τοι --. ῬὨΠ]. 81. ἀλλ᾽ ἡδὺ γάρ τοι ---.- 195ῦ. ἀλλὰ χἀμέ τοι ---.- Οφᾷ. 6. 

41. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοί τοι ----. ΑἹ 148. ἀλλ᾽ οἴχεταί τοι ---.- Ἐπὰν. ΞΌΡ}]. 1068. 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοί σοι πείσομαι δρώσῃ τάδε. Τρ. Α. 812. ἀλλ᾽ εὐχλεές τοι 
δεσποτῶν ϑνήσχειν ὕπερ. ῬΊοΘη. 1008. ἀλλ᾽ εὐχλεές τοι ---. ΟΥγε]. 098. 

9 
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χατὰ γῆν τε χαὶ ϑάλατταν. 41. Ὦ Ζιονύσια, 19 
αὗται μὲν ὄζουσ᾽ ἀιιβροσίας χαὶ νέχταρος, 
χαὶ μὴ ᾿᾽πιτηρεῖν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν, 
χὰν τῷ στόματι λέγουσι, “Βαῖν ὅττοι ϑέλεις." 
Ταύτας δέχομαι χαὶ στιείσομαι χαχτείομαι, 
χαίρειν χελεύων τεολλὰ τοὺς ᾿χαρνέας" 200 

ἀλλὰ χαὶ σέ τοι --- στο. 1111. ἀλλὰ --- τοι. Απᾶν. ΒῪ. 1ῦ. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι 

σωϑέντα μεμνῆσϑαι πόνων. ΑἸοτη. Εν, ΤΌ. ἀλλ᾽ ἡμέρα τοι πολλὰ --- τίχτει. 

Οοά. ΕἸ. 18. ἀλλ᾽ ἡμέρα τοι μεταβολὰς πολλὰς ἔχει. Χοπ. ΟΥτ. ΠΙ. 8. 24. 

ἀλλ᾽ ἀρχεῖ τοι --- ἐὰν εἴα. Μοιι. 1. 2. 81. ἀλλὰ τῶνδέ τοι ---. ΤΠ. 1. 11. 

ἀλλ᾽ ἐγώ τοι, ἔφη --.- ϑγν. ΙΥ̓. 28, Οδοοῃ. ΥἹΙ. 15. ΧΧ. 26. ΧΧΙ. 2. 

Μαϊύο ταυτί Ἰορὶταν ἀλλά τοι (9). Επτ. Ηδ]. 144. ἀλλώ τοι τὰ μάντεων ---. 

ΡΙ]αῦ. ὅορῃ. ρ. 291. Χϑη. Οθοθοῃ. ΧΙ]. 2. ΧΙ]. ὅ. Θυοά δὰ σοι ροϑῦ αὑταεὶ, 

οἵ, 542. οὑτοιί σοι χαμαί. 

195. χαὶ] χαὶ χατὰ Ἐ. 

191--- 198. ΗἨοβ νν. ὑγαπβροπαπὺ Β6ῖ5Κ. ϑομαΐζ. Μϑῖη. Βθοῖθ, αὖ νἱάθ- 

{ὰ7, ΠᾺΠῚ ἈΠΙΟΘῸΙ Π0}} δϑῦ απὸ τϑίογαϊαν ἱπΠηϊενιιβ ἐπιτηρεῖν. 

1917. χαὶ μὴ ᾿πιτηρεῖν] χαὶ μὴ ᾿παγείρειν 60Πη)]. ΒοΥρΡκ. χαὶ μηχέτι 

τηρεῖν οοη]. Μοίῃ. (““ἴοτῦ. τϑοῦθ᾽" ΜᾺ]]1.) χαὶ μηχέτι μετρεῖν ἨδΙΙΆΚΕΙ. 
χαὶ μὴ ᾿πιτήρει ἃ. Βατραβ. δα Βορῃ. ῬΉΠ]. 114. Οὗ Ἐυὺῦπ]. Αἴμθη. Χ. 

418 ἘΞ ἐνταῦϑ᾽ ἐπετήρουν τὴν τροφὸν τῆς παρϑένου. ῬΘΙ παρασχευάζε- 

σϑαι οχρ]ϊοαῦ 56Π01. ΟοΥτὶρθπᾶθππι ἔοτβαῃ χαὶ μὴ πορίσασϑαι. 

198. ὅποι Α. Β. 4. Β᾿. Ὀὶπᾶ. Β]. Μοῖη. Μ]]. ὅπη Ὁ. Ρ. Ἐ. Α14. Βευρκ. 

ὅπῃ ἘΠΠΙ51.Β6Κκ. ΕὙΥΙἔχβ ἢ. ὅσου 5680]. Οἵ, ΝᾺ. 891. Ὑ68ρΡ. 1009. 

199. 200. Ατηρ ῖῖπθο τ ραϊΐ 27. 

199, σπένδομαι Ἰἰδτὶ οὐ γυ]ρ. Π6αϊ σπείσομαι, ζαΐαγσαπι, αὖ ἐχπίομαι. 

Σπένδομαι γοβαϊδ ΠΡγαυαΒ ΠΑ Ὸ]β ΟὉ ῬΥΆΘΒΘηΒ δέχομαι, δα ἴογίαββθ 

«πο ἐχπέομαι τη8]86 Ρ7Ὸ φῬυϑβθηθ Παροτοῦ. Ῥοβύὺ ΠΠραϊϊοπθιη ἔδοίαπι 
γίπατη 586 παπβίασαπι αἀἰοῖς. (κα. χαὶ πέομαι. Οἷ. δα Εᾳ. 1187. 

900--- 202. Τ]οαΘορο αὶ οοπεϊπυας Β. (οὖ 5. Βεπηί], οὔθ.) Αὐπρῃῖῖπθο 
ἐπὶ θαϊ Α. (ἴπ αἀοὸ Ρθυβοπδσαμι ποΐίδθ 11π60]18 ᾿πα]!]οαπίαν). 200, 4... 

901 --- 202. “1. ἴῃ Α]4. 200. Ζ1. 301 -- 202. ΑΜ. Ο. Ῥοβὲ ν. 200 ἄτοβ 
γΟΥΒῸ5 Χο αἴδβθ, απ ΑἸΠΡ ΒΝ οἱ οββοηῦ, βυβρίοαῦαν ΒΕΓΡΊΙ. 

900. χαίρειν χελεύων] χλαίειν χελεύων 601]. Βοπί]. Ξϊο 1181. χλάειν 
χελεύων “ἄμαχον. Ἐπ. ΟΥοὶ. 118. τὴν Κύχλωπος ἀμαϑίαν 1 χλάειν᾿ 

χελεύων χαὶ τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον. ϑεᾷ οἵ. Επτ. Ηρ». 1069. τοὺς δ᾽ ὑπὲρ 
χάρα 1 φοιτῶντας ὄρνις πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. ῬΙαῦ. Ῥμαραᾶν. Ρ. 810. 
πολλὰ εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀληϑεῖ. Ἔαῃ. 106. χαῖρε πόλλ᾽. Αθδβοῖ. Αρ'. ὅδ. 

χαὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφοραῖς (--- ἃς τη! ΒΙΟΗ.) χαταξιῶ. ὅοΡῃ. ΕἸ. 1450. 
ἡ πολλὰ χαίρειν μ᾽ εἶπας. Ἐπν. ΕἸ]. 1880. χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πολλά. Ἠ]ΡΡ. 
119. ἘΠ65. 890. χελεύων Α. Β. Ο. Β. Τ΄Ρ 4. κελεύω Α]4. 56801: χαί- 
ρειν χελεύων: χατ᾽ εὐφημισμὸν τὸ χαίρειν χελεύων τὸν ᾿ἡμφίϑεον 



ΧΆΑΡΝΗΣ. 5.) 

ἐγὼ δὲ σππτολέμου χαὶ χαχῶν ἀπαλλαγεὶς 
ἄξω τὰ χατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν “1ιονύσια. 

Α. Ἐγὼ δὲ φεύξομαί γε τοὺς "“χαρνέας. 
ΧΟΡΟΣ. 

Τῆδε “τᾶς ἕτεου, δίωχε, καὶ τὸν ἄνδρα τευνϑάνου Στρ. 
τῶν ὁδοιτεόρων ἁπάντων" τῇ ττόλει γὰρ ἄξιον 40ῦ 

-- ν - 2 

ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. .1λλά μοι μηγνύετε, 
εἴ τις οἶδ᾽ ὅττοι τέτρατιται γῆς ὃ τὰς σπονδὰς φέρων. 
ἜΧ͵ , ἘΝ 57 ὔὸ τὰ ΟἹ. ἐλ. τς -" 

χγεέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος. Οἴμοι τάλας τῶν 

ἐτῶν τῶν ἐμιῶν. 210 

οἴονταί τινες, ἵνα γραφῇ τὸ χελεύω χωρὶς τοῦ ν. τὸ δὲ ἑξῆς, ἐγὼ δὲ πο- 

λέμου, τὸν «“1ιχαιόπολιν. ΟΥ, δὰ 1191. 

20] --- 202. Ηο5 νν. ἀδ]θνουῖῦ ἩΗἩδιηλκοτιβ. ἷπ ΘΟΥ 16. Ἰοοαγη 81}5{1- 

ὑπουϊῦ τῇ ---ΟΥθ, ἐὰν πῃ σὺ δ᾽ ἢν τιπΐϊαΐο. ΑΥΒΟΟΡ ΔΒ. ΠΟ 6886. 608 

οοποπαϊς Μοῖμ. Οὐπηΐτα ἢ ΘΟΘΒΒΑΤΟΒ 6586. 608 οδίθμα!ς Π]πηα. 
201. ἐγὼ δὲ] ἤδη δὲ ΤοΡγάθιβ, ααὶ νἱδ]οβαπι να]ραΐδιη 60 οοηβοῦ, σποᾶ 

ὑγϑηβ᾽ ΠΟ 6 πὶ ποίατο νυἱἀθαξιν. Τ᾽ οπίαν οὐΐδπι --- χαρνέας Ἰ ἐγὼ, πολέμου 
δὲ --- Εοτί. ἔπειτα, ν6ὶ εὐϑὺς δὲ, ν6] εἴσω (ἔνδον, οἴχοι) δὲ ---- Υ8] 

βίο; ἄξω δὲ --- ἐγὼ τὰ οἴο. ΕἸ βᾶπα οϑῦ νυ]ραΐα, ἐγὼ δὲ ὁΧχ Ορροβιζϊοπο 

ἸΠΠαύππι οὐἱὲ μοβὺ τοὺς χαρνέας. χαὶ] τὲ χαὶ ἈΝ. 

905, ἄξω Τὰ. αὐξὼ ἃ. Β. Ο, Ῥ. Γ΄ Δ. Δ1]ἀά. εἰσιών] ἑστιῶν νὰ (ἀθηΐ, 

ἐξ ἐτῶν (ρΡοϑδὲ βοχϑῃπίθππι, 001]. 2300. 890) Ποῖδκ. ϑθηβιβ υἱάθίμ" 6580: 

““ἀοτησπη ἱπίνδη8," ΑἸΡΊΙοο, “ροϊηῃρ Ποιμο." ΟἿ, Τγ8. 090. οὐχ ἄρ᾽ εἰσιόντα 

σ᾽ οἴχαδ᾽ ἡ τεχοῦσα γνώσεται. 850. 114. ὕοντος εἴσει. 600, Οἷἁ, 200. 

ἕχτῳ σ᾽ ἔτει πιροσεῖπον ἐς τὸν δῆμον ἐλθὼν ἄσμενος. Ἐρτγοάϊδαν 

ἰηΐτα ἀθπλχη ν. 2341. ΤΙ ΘΟ ΡΟ] 5. ἀοπλβ, αἀπδ8 γονοῦὰ 1 Τα οϑὺ (200), 

ἴ) βοθηὰ 6586 Πηρὶζαν. Τοπίαραηι ἐξιὼν, τήμερον, εὐθέως, δυὺ ἄσμενος. 

δοα Τογίαβϑθ πὰ}1ὰ τη ας οπο Ο}15. 

208. 211. Ο. ΑἸ. ἍΜ. Α. Β. Β. Καί. φεύξομαι ἃ. Β. Μρα. 9. οὔο. να]ρ, 

φευξοῦμαι Τὰ. “Θὰ ον ρμοθύαθ Αὐθ]01 πο ν᾽ ἀθη 7} τιϑὶ 6856. ἰδ] τηθ τ] 
οδιδβδῶ, εὖ ἀποφεὺυ ξούμεϑα Αν. 9892. Υ. Ἐ]ΠΙ8]. δὰ Επτ, Βδ00}, 191." 

ὈΙΝΌ. σὲ δὰ Ῥδο. 1911. Ηππὸ νϑύϑαιη ροϑαοῦὶῦ ΕἸ 5] 68 ροβϑὺ ν. 200. 

206. μηνύετε Ἀ. Β. Ο. Ῥ. Τ΄' “1. ΑΙ4. Βγ. ὅθι. Ε]πι5]. Ὀϊπᾶ. μηνύσατε 
π᾿. ΜΠ. πϊρυ. ΟἿ, 292. 80ῦ. 541 οἷο, “οι Ποῦ ποβοϊορθαῦ ΠΡγασῖπ5. Βθοῦῃ- 

ἅδη ἴῃ μηνύω Ἰοηρᾶπι 6580. δάθιη ἀθ οαδὰ ἰηνθοίπ πη οϑὺ ἔσχυσε Ῥ]Ὸ 

ἴσχυε ἂν. 488." (Ε]118].). 

207. γῆς τέτραπται Ἀ. 
208 ---290. Ηδθο 4πᾶ8 ππὰ 56 110 ΟΠοτσῸ {γ]0α], ΑἸ ΘΥΒῚ5. 6] 18 ΡΥ θῈ5 4}1] 

Ἰδου αἰδέυθαπηί. ΝᾺ] 8. Βἷὸ ΠοιμοΠμουΐο Ἰοοὰβ δύ. ΕἸΜΙ 5Τ,. ΝᾺ ΠΙΘΤΟΤ ΙΗ 
ἀθβου ὑπο οιμθηαανὶ τοβυϊυα 8 ἸΟΠ Πρ, ΟΣ θ5. ἀπᾶπη ΠΠΡΥΆΤῚ5. Ρ] δοπουτηΐ 
γουβῖθιβ. ΠΙΝΏ. ἡμιχ. ἐχπέφευγ᾽ --- Β. ποη Α. Ἐ. ΓΤ. Ζ,.. 

209. ἡμιχ. οἴμοι -- Β, χο. Ο. οοπῦ. ᾿. ϑραύαμι το]ϊούπιπι ἴῃ Α. 
Β 4.Ἔ 
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Οὐχ ἂν ἐπ᾽ ἐμῆς γε νεότητος, ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων ἀν- 
ϑράχων φορτίον 

ἠχολούϑουν Φαύλλῳ τρέχων, ὧδε φαύλως ἂν ὃ 318 
στεονδοφόρος οὗτος ὑχε᾽ ἐμοῦ τότε διωχόμεγος 
ἐξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀτστετιλίξατο. 

Νῦν δ᾽, ἐπειδὴ στερρὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντιχνήμιον “ἥνε. 
χαὶ τταλαιῷ “αχρατείδη τὸ σχέλος βαρύνεται, 220 
οἴχεται. “Ιιωχτέος δέ᾽ μὴ γὰρ ἐγχάνοι τοτὲ 

211, οὐχ ἂν ---ῬἸ ΜΔ] οὐ γὰρ --. 

218. ΠΙΒΡΙ οοῦ αἰέϊη οοτγορία ἷἰπ φορτίον, πα}1]0 ἰπίογοθάθηξο ρῥαποῖο, 

4816 εβύ 218. 225. Απ Ἰθρθπάπιη ὅτε φορτίον ἐγὼ φέρων ἀνϑράχων ὃ 

215. «αὔλλῳ Β. Ο. Β. Φαύλῳ Α. ὧδ᾽ ἂν ὁ (ο]δοίο φαύλως) Ηδτπι. ἂδ 
ΜῈ 190. 

210. ὑπ᾿ ἐμοῦ τότε διωχόμενος ὁ διωχόμενος ΗἰγΒΟΠΙρ,. 

211. ἐξέφυγεν, αὖ τοῦ ἀπεπλίξατο ἱπίογργοίαςοπθπι, ἀθϊθηῦ Βϑηΐ!. 

ΕἸΠη8]1. πο ε]δθοῦύο δοουγαΐθ τϑβροπᾶθϊδ πἰς γϑῦβαβ γϑιβαὶ δη. 290. 

Ιῃ γοῦϑιι ἃ Ἰϑίγορ μῖθο μού νἱξϊαπι ἀαδθγθπάπμη οθπηβοὺ Μοὶ. ΑἸδοσατη 

ἂν οτη. Β. Ρ. ἘΠ. ΑἸὰ. δυϊᾷ. 5. ν. ἀπεπλίξατο. ποιὰ Επβύ. Ρ. 1564, 580. 

218. οὐδ᾽ ἄν] ἂν οὐδ᾽ α. ἐλαφρῶς ὀχραπρὶ Ρογβομ. ΔπρΊ]οθ, πἴτη Ὁ] γ. 

Ριμᾶ. Ν. Υ. 20. γονάτων ἐλαφρὸν ὁρμών. Τγνΐίαριβ. ΕἾ. 7, 19. τοὺς δὲ 
παλαιοτέρους, ὧν οὐχέτι γούνατ᾽ ἐλαφρά. ἀπεπλήξατο ἈἘ. 

219. ἤϑη οἴῃ. Α. 

220. “ακρατίδῃ ἸἰθΥὶ οὖ 5080]. Ηβύθῃ. «2“αχρατείδῃ Βεπί]. Βοίμ. Ὀϊπά. 

ΒΙ. Βεῖρκ. Μρίῃ. Μ1]1. Θαδμη βουὶρύσσαπι οοηῆχιηαῦ {ἰξα]αθ ἴῃ Υογαβ- 

ΜΟΥ 5 Αὐμθὺ5 ἃπαά Αὐὐϊοἃ Ρ. 224. (ρ. 227. 64. 566.) «““αχρατείδης 

“Σωστράτου ᾿Ικαριεύς. Ἐογτηδΐα!η ΒΟ Ποῦ οϑὲ “Ζαχρατείδης ἃὉ ““ἀχράτης 

αὐ ᾿“ντιγενείδης ἃ" Αντιγένης, “Πραχλείδης, ᾿Ιπποχλείδης, Περιχλείδας 

(Π,γΧ8. 1198), οἷς. 6 [18 ἔουτηΐβ αἰχὶθ Τοθθοκ. Ῥαταὶ. αν. 1. Ρ. ὅ. ΥὙἱᾶο 

ΟἸΉΠΪΠΟ αἀᾶθ ἦὯθ ἢδὸ 16 αἰβραίαγιῦ Μοϊποκίαβ ΕῪ. θη). ΠΠ]. γ». 180. 187. 

ΒΠΏΪΗ οὐτόσο Χολλίδης γτο Χολλείδης 1101] ἰηΐτα 406. Οἷ, Απαχαπᾶν. ΑἸΠ. 

191 Β. αὐλεῖν δ᾽ Ἡντιγενίδαν (᾿ἀντιγενείδαν τϑοῖθ ῬΙΌΪ6Ρ. ἱπ ἈΡΒέΒοη. 
1. ».1.}. ἀΔΔξ, Ῥ}ὰ]. Υ. 206. ᾿ἀντιγενείδεω. [π 1586ὶ 1000 (ΥἹ1. 12) “1α- 
χρατίδη ΠΟΥ: Ατόποι “αχρατείδης ἑαϊδ Α. Ο, 487. Νοιηθη “΄ημοχρατίδης 

Ἰεσιύαν Ποπι: Ῥ. 929. Σωχρατίδης 1014. ρΡ. 1186. οὐ ἴπ πιᾶτιη. ϑαπᾶν. Νο- 
Ἰηθπ ᾿“γ»τειγενίδης ἴζὰ δοτϊρύαμη μαρθοπῦ ᾿γβῖαβ ἂρ. Ηδτρ. Ρ. 48. ϑυϊά. 1. 
221. ΒΕκκ. Ἀποοᾶ. Ρ. 410. Εὲ βἷο Ἰορίθασ ἴῃ ἱπβουϊρθϊοπο Βοθοίίοα Ογοὶ. ΓΧ, 
Αντιγενίδαο, Ἐῤχρατίδαο (πᾷ 6 ἔδτηοπι Π1Π1] οἰ Ποῖξασ, ααὰπ τ ῬΓῸ δέ ῬΟΠΟΙΘ 

801101 βἰπύ Βοροῦ). Αἀάαύαγ ποπὶθὴ Καλλιχρατίδας. Νοὰ πὰς Ρουθ ποηῦ 

ποιηΐπα “ριστείδης, “Ὑπερείδης, Κηκείδης. 
221. ἐγχώνῃ (ἀπ΄ - ἡ) 1 τὶ οὐ ΔΙ4. Βοκκ. ΕἸ]. δὰ Οοά. Τ', 908. ἐγχάνοι 

Βι. ΕἸπι5]. ὅθι. Βοί. Β]. Βουρῖ. Μοῖπ. ΜῈ]. Ὀϊπὰ. ργο}. Εσὶύζοι, δὰ Τίδμ. 41. 
(2011. Πυμι. Π. ΧΥ͂Ι. 80. μὴ ἐμὲ γοῦν οὗτός γε λάβοι χόλος --. Θὰ. ΧΠ. 
100. μὴ σύ γε χεῖϑε τύχοις ---.- Ἰμιοῖδπ. ΡΤῸ πὶ. ὁ. 11. μὴ γὰρ τοιοῦτός 

Ὑν 4 ὡ “- ᾿, . Ὄ " 2 »Ὸ ᾿ 

εδδιυδυόδ ἐλαυοὶ υδ δι διονλιύδο ὁνυει λεδδιδυνδι λιν ὡμδδι »ω δια ωοι ἃ κΔιδ"κνανν μ. δ νμμμμδώνε. ἀ.4. σώ δὼ δωϑνμν μων, κλπ 

-- δ πὰ ἐνῶ. 

Ασα, δυδιυ να ἀὐά. 
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, ,ὔ ΒΩ ,» νΝ Ἂ ’, 

μηδὲ στὲρ γέροντας ὄντας ἐχρυγὼν “Τχαρνέας, 

ὅστις, ὦ Ζεῦ “τάτερ καὶ ϑεοὶ, τοῖσιν ἐχϑροῖσιν 
ἐσττείσατο, ὁ) Ὁ 

οἷσι 7ταρ᾽ ἐμοῦ 7τόλεμος ἐχϑοδοττὸς αἴρεται τῶν 
ἐμῶν χωρίων, 

χοὺχ ἀνήσω τιρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμτταγῶ 
ΡΥ Ὁ ν» } ν Ξ , [« . 

ὀξὺς, ὀδυνηρὸς, ἀνιαρὸς,, ἐτείχωτιος, ἵνα 281 

ποτὲ λιμὸς χαταλάβοι τὸ Ἄργος, ὡς ---.). Οἷ, δόορῃ. Τὰὺν 1290. μηδ᾽ ἄλλος 

ἀνδρῶν --- χλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοὺ λάβοι (λάβῃ ΕἸΠΙ51. ἀὰ Οθά. ᾿᾿. 909) 

ποτέ. ᾿ππν. Μ64. 520. Ζεῦ, μὴ λάϑοι (α]. λάϑη) σὲ τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος καχῶν. 

Τ6πι. Ρ. 412. ὃ μὴ πάϑητε (ἃ]. πάϑοιτε) νῦν ὑμεῖς, μηδ᾽ οἴεσϑε --. 

Δόβοι. Ῥυοι. 988, ὅόορῃ. θα. . 49. 908. στ. ΗἸρρ. ὅ89. 1[)ὴ6. ὁομ] ἈΠΌ] 

νἱ ν. ΕἸ1η5]. δὰ Μοᾶ. 1242, Βάροῃ. 841. Ηθγ. 89. 1)86 σομβεν πο] 0 6 

ἐγχάνοι --- ἐκφυγὼν εἴ. ΝοΒρ. 1001. χοὐχ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρ- 

βολος. 

222, μηδέπερ γέροντας ὄντας] μηδ᾽ ὑπεργέροντας ὄντας ἃ. Βυτρθδ. ἰπ 

Το τῖ5 Δα τὴ ἀαὐ5, ταῦπϑ ΠΙΠΠΓΠῚ ΠΌΠΟ ΙΔ ΠῚ ΘΟΠΒΟΟΙΑΤῚ ΡΥ 185 μηδέ 
περ. Αὖ αὐἰάμὶ δοατθ ἃἂὸ χαΐήπερὃ ΝῸΠ τηϑ]οῦϊ 710 γέροντας ἄνδρας 

τη] 1ὺ ΕἸ ύζβοι. ἂα ΤῊ. 089. ΟἿ, Αϑβοι, ΘῸρΡ}]. 400. οὐχ ἄνευ. δήμου τάδε; 

. πράξαιμ᾽ ἂν, οὐδέ περ χρατῶν. γέροντας ὄντας] ὄντας οπι. Α. Ο. ΠΝ. 

ΘΒ π1118. ΡδιθοΠοϑὶβ οδ οβρ. 2117. αὐτοῦ --- γέροντος ὄντος. ΕΪΌΤ πιὰ 

ΝΥ Πρ 

ΘΧΟΠΊΡ]ὰ ΟΠ ρ ϑϑιῦ ΜΟΙ ΠοἸ5. ΕἾ. ὐπι. ΠῚ. γν. 019. 

295, ἐχϑροῖσιν Β. Ο. Τὶ. ἐχϑροῖς Α. ἐσπείσατο, 1 οἱσι] Νούδηαιι Ἰηϊδξι5. 
Ἡούἷπ5: ἐσπείσαϑ᾽, οἷσίν γε --. 

Ὡο, αὔξεται Ἰἴρνῖ οὐ νὰ]ρ. 1. ὁ. ““Ογοβοῖῦ, ἱπργανοβοῖῦ. Πδροπθηίαμπι, 

πὶ [Ἀ110γ, αἴρεται. ΟἹ. δὰ 918. ἃν. 1189. πόλεμος αἴρεται. 

οϑῦ. ἅτ᾽ ἐμπαγῶ Α. Ο. ἅτε ἐμπαγῶ Β. ἀντεμπαγῶ 'ὰ. δυϊά, 5. νν. 
σχόλοιν οὐ σχοῖνος. Βομί!. Βτ. οἵο. αὐτ᾽ ἐμπαγῶ Μοά. 9. ΟΥ, νοβρ. 491. 
ἔν τί σοι παγήσεται. ΡῬὶμα. Ῥ, 11. 1608. ἐνέπαξεν ἕλκος ὀδυναρὸν ἑᾷ πρό- 

σϑὲ χαρϑδίᾳ. Νοδοίοα δ ἂρ. ϑαϊάδιη ἴῃ σχῶλος: τοῦ μὲν ἐγὼ ζώοντος 

ἀναιδέσιν ἐμπήξαιμι  σχώλους ὀφϑαλμοῖσι. 

251. ὀξὺς, ὀδυνηρὸς ἸΙθΥὶ οὐ να]ρ. ὀξὺς ὀδυνηρὸς ἘΞ ὈΙπᾶ, Β]. ΒοΙΡΚ. 

Μοΐη. Μ1]. ὀξὺς ὀδυνηρὸς ἐπίω 9᾽ ἅμ᾽ οοπ]. ΒοΥρκ. (6Χ 56Π0]} χαὶ σχό- 

λοι» ὀξὺς, ὀδυνηρὸς γι. (ΕἸ. 1). Μ. νΡ. 208.) γυον. ΚΊοῦζ. (ΤἸπ. ΑΠΠΔ]. 

ΙΝ. 892). Οἵ, δυϊά. ν. Σχόλοιν : ξύλον ὀξύ. καὶ οἱ τῶν φοινίχων. σχόλοψ 

αὐτοῖς χαὶ σχοῖνος ἀντεμπαγῶ. παροιμία. Σχοῖνος εἶδος «φυτοῦ 

χατὰ τὸ ἄχρον ὀξέος. λέγει οὖν ὅτι τρώσω αὐτοὺς ὡς σχοῖνος ὀξὺς 

χαὶ ὀδυνηρός. ἐπειδὴ εἰώϑασι σχόλοπας ἐγχρύπτειν ἐν ταῖς ἀμπέ- 

λοις, ἵνα μηδεὶς ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ εὐχερῶς κακουργῇ. σκόλοψ αὐτοὶς 

χαὶ σχοῖνος ἀντεμπαγῶ, ἵνα μηκέτι πατῶσι τὰς ἀμπέλους 

τὰς ἐμάς. (Ἰάοθπι ἰάπιθπ 5. ν. σχοῖνος νυϊραίδιη Παθρθί.) Θ᾽ Π}111ἃ 

ἴεγτο ἀαὺ βοῃοϊϊαδία δὰ ν. 282: ἕνα μήποτε πατῶσιν: εἰώϑασι γὰρ 
σχόλοπάς τινας ἐγκρύπτειν ἐν ταῖς ἀμπέλοις, ἵνα μηδεὶς ἐξ ἐπιδρομῆς 
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,ὔ Ὡ Ν ΑῚ Ν ΒῚ μήστοτε “τατῶσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμτ:τέλους. 
᾿4λλὰ δεῖ ζητεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ βλέτεειν Βαλλήναδε 
χαὶ διώχειν γῆν τιρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεϑῇ ττοτέ᾿ 280 
ὡς ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὐχ ἂν ἐμσελήμην λίϑοις. 

χαὶ εὐχερῶς χαχουργῇ. ἐπειδὴ οὖν προεῖπε, σκόλοψ καὶ σχοῖνος 

αὐτοῖς ἅτ᾽ ἐμπαγῶ (510). εἰχότως ἐπήνεγχε τοῦτο, ἵνα μηχέτι πα- 

τῶσι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. Σχόλοψ σ)οβδοιηὰ ἰαπύαμῃ νἱἀθύαν 6556 δὰ 

σχοῖνος διἀδοτρύαμι. (παπὶ ροβύπ!οὀι δα ΒαΡΡ] πα ππι τηθέσππι (οὗ. ν. βέγ. 

215), ποῃ ογθύϊοαβ, 564 ῬΡΆ80}, Βα} }]6 πᾶ ππι π1Π1 μοβὺ ὀδυνηρὸς νἱἀθύυν ἄγεις 

ρὸς, «ιοᾶ Ῥχορίθυ 5᾽ πη] πα] Ππθὴη ἀπιασιιπ γοοιμ ἔ8.0116 μού υϊδβθὺ θχοίθγο. 

Οὗ ΡΙ. ὅ601. σφηκώδεις χαὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἀνεαροί. ὙΠΘορπ. 812. τοῖς δ᾽ 

ἐχϑροοὶς ἀνίη χαὶ μέγα πῆμ᾽ ἔσομαι. ἐπίχωπος} ἐπὶ .... χκωπος 

(ογαβίοπο ἔδοΐα ροβί ἐπὶ) “«]. Βιοβκίαβ ἐθπίαθας ἐπέχωμος (““Ἰπηρογύαπο 

ΕΠ Ὶ6 5 ρΎδδδαῖοτ.,) 

282. ἕνα μήποτε πατῶσιν ἔτι (ἐπὶ Ῥ. 4“. ἐπι Β. Ῥε. οπ!. Β..) 1100] ὙΙαΘ 
8 Ἰθροπάσμη ἵνα μηχέτι (56. 5680]. οὗ 14.) πατῶσι τὰς ἀμπέλους τὰς 

ἐμάς. 8] ἕνα μὴ χαταπατῶσιν (Υ61] κατατέμωσιν, 0011. 188) ἔτε τὰς ἐμὰς 

ἀμπέλους. δε οἵ. Ρ]. 1000. ἐφ᾽ ᾧ τ᾽ ἐκεῖσε μηδέποτέ μ᾽ ἐλϑεῖν ἔτι. Ῥαο. 1084. 

284, βαλλήναδε Γ. Β. οοὐτ. Α14. γὰ]ρ. παλλήναδε Α. Ο. Β. βαλληνάδε (510) 

Μοίη. δὶς Βραυρῶνάδε Ῥας. 814, ““λιμοῦντάδε Αν. 490, Τροίηνδε, πό- 

λεμόνδε, χλισίηνδε, ἅλαδε, πόλινδε, φύγαδε, οἷς. 56801: Παλλήγη δῆμος 

τῆς ᾿ἀττικῆς. νῦν δὲ διὰ τοῦ βὶ γραπτέον κατὰ συγγένειαν τοῦ β εἷς τὸ 

π. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ βάλλειν λίϑοις. ίοαΒ. ἐπ Παλλήνη ὑγῖθαβ Απ- 

(ἰοο μία], ἱπίοσ Αὐμοπὰβ οὗ Μδυδίπομθιη βἰΐαβ, αὖ ὁχ Ηργοάοΐο ρμαϊοῦ 

1. 02. ἀπιχνέονται ἐπὶ Παλληνίδος ᾿“ϑηναίης ἱερόν. Ἐπιν. Ηδν. 849. “͵αλ- 

ληνίδος --- σεμνὸν --- πάγον. Ὦθιη. Ρ. 1228. “Ζ“υχῖνον τὸν ΠΙῚαλληνέα. 

Ἡνρουϊᾷ. ὁ. 44. ᾿Επιχράτους --- τοῦ Παλληνέως. Ηδτρ. οὖ Ῥμοῖ, ν. Παλ- 

ληνεύς. Υοτάδθν. Αἰπ6πη5 οἷο. ρ. 290 οα. 5606. ὙἹοῖ ποθὴ π0ὴ “Πᾶαλλήνη, 

568 Πάλληνον, ἰαΐθθ8. ὁχ δἀγουθῖο Παλλήναδε πυβρίοαθαν Ἐ]Ιη5] οἷα δὰ Ἐπιν. 

Ηον. 849. ΑἸΤβὶο ργδοίθγθα ἔογίαββε οϑῦ δὰ ῬΆΠ]Θηθα, τὶ αἰρσαημίοβ αὶ 

.1ο ἀθνιοογαπῦ (ΑΡΟ]]οᾶ. 1. 6 1). Οὐτηῖς6 ρμοβίϊαμη βαλλήναδε γγὸ “71αλ- 

λήναδε, αὖ ΚΑλωπιδῶν γγο Αρωπιδῶν ἔκ. 19, ᾿ἀχραδούσιος γτὸ ᾿ἄχερ- 
δούσιος Ε20]. 8602, Χολόζυγής γγο Βουζύγης Τ,.γ8. 991, “άβης γγὸο “χης 

γοθρ. 8860, Ἱπποβίνου γτὸ ἹἹππονίχου ἤδη. 429, Πελαργιχὸν γτὸ Πελασ- 

γιχὸν Αν. 882, Σουνιέραχε γγ0ὺ ΖΣουνιάρατε Αν. 869, Κρεχοπίδα γὕγὸ Κε- 

χροπίδα ἂν. 1401 (ν. ποί.), Αολαχώνυμος ργγῸὺ ἈΑλεώγνυμος δ65ρΡ. ὅθ, 
βυρσίνην Ῥτὸ μυρρίνην Εᾳ. ὅ9, βομβαύλιοι γγο βομβύλιοι οι. 809, νυχτε- 

ρείσια γῬγὸ νυχτερήσια ΤῊ. 2304, χόνδυλον ῥτὸ χάνδυλον Ῥᾶς. 128, πεφυ- 

σιγγωμέγοι γῖο περυσιωμένοι 6. ὃ20, ἁρματωλέας Ῥγὸ ἁμαρτωλέας 

Ῥδο. 410. φρυγίλῳ γγο Φρυγίῳ Αν. 875. “Σελαρτίου Ῥγὸ ΖΣέλλου Υ68ν. 409. 

Ηυ])αϑιιοαϊ παραγραμματισμοὶ ἔγοαποπῦοβ βαηῦ ἀρ οομηΐθοΒ. ΘΘΗΒῈ15 

δαΐθμι δύ βάλλειν βλέπειν (οἴ. 816) ““ἴο Ἰοοκ ἃ5 ᾿ΐ νγὸ 8ῃοια μοὶ Ὠΐπι 

ἸῸῊ βὕοποβ᾽". δ μ]Π1ΐο} ἴθ ὀστραχίγδα βλέπειν ἴα. 858. 
280. ἐμπλήμην Βὰ. Ργ. Γ᾿ γχυ. (αὖ νἱ4.) ἐμπλείμην Δ. Β. Ο. Β. οὐΥγ. Γ 

2.2 δ Ὡ ιλονδμμκννννν, ΔΆ. .5.5.. ἕὥὦ 2... 

, να Ὃν κὰν οὐ Νὰ οὐτλιολδν ἣν, ὃ... νμν ᾿ «αὐδάν δ δου νον ν « ὦ Δι Α. νιχλόύση,. , ,.,διόν ᾿. 4 



- 

ΧΦ ΧΆΡΝΗΣ. ὅ9 

Ζ1. Εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 

ΧΟ. Σιῖγα πᾶς. Ηχούσατ᾽, ὦνδρες, ἄρα τῆς εὐφημίας; 

Οὗτος αὐτός ἐστιν ὃν ζητοῦμεν. "1λλὰ δεῦροτιᾶς. 
2 . ) ᾿ γ.-} 

Ἐχτιοδών᾽ ϑύσων γὰρ ἁνὴρ, ὡς ξοιχ᾽, ἐξέρχεται. 240 

211, Εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 
“". 5.0 Ὶ ,ὔ 2ὴη» ᾿αρηλδ ἧ ’ ΦΑΣῚ 

Προΐτω ᾿ς τὸ τιρόσϑεν ολίγον ἡ χκανηφόρος 

ΘΟΥΤ. «1. ὅ6Π01. δα]α. 1 ἐμπλείμην. ΑἸὰ, Ῥυϊούθπλ ΤὈγτ δι ὑποηξι [) γ68. 

Μ. Ο. ν. 8988. δ 1οκ. δὰ Ηῖρρ. 064. Βτ. Β]μι51, θ1μ 4. Οὐπίντα ἐμπλείμην 

ἀοίοπα!! Βυῤηδηπ. Ομ. 11. 214. Ῥουτπαΐαπι ἐμπλήμην αὖ χεχλήμην, 

χεχτήμην, μεμνήμην. Οἷ. δᾶ 1,γ5. 285. 258. Ρ]. 992. ϑογρῃ. ΡΙ)]. 119. 

χεχλῇῆο. Ῥ]αἴομ. ν. 131 Ο. 142 Ἐ. χεχτῇτο. Ὁ18 Δ. μεμνῇτο. Ἠοπιου. 1]. ὠ. 

140. μεμνήμην. (864 1]. ψ. 501. μεμγνέῳτο. Χρη. γι. 1, 0, ὅθ... μεμινῷτο). 

11. ν΄ 288. βλεῖο (ῃοπ βλῇο). Υ. (Ὁ6116γ. Αοδθοηΐ. γ. 27. 

298. σίγα (σιγα (.) πᾶς Δ. Β. Ο.. οὖ τρια πὶ, ΟΡΙΠΟΥ, 1101]. σῖγα πᾶς 

ΒΘ]. ΒΥ. οἴο. ὅὃ0. ἔσϑι, ν0] ἔχε. Οἵ. Ἑὰγ. ΒΠ65. 180. ἔα | σῖγα πᾶς" 

ὕφιξ᾽" ἔσως γὰρ εἰς βόλον τις ἔρχεται. Τοπίαθαιη σῖγα σῖγ᾽. ΜΕ] σίγα, 

πῶς. 1 ἠκούσατ᾽ οἴο, 64 Π1] τηπἰαπάπμη. ἄνδρες γὰ]ρ. )οαϊ ὦνδρες. 

ἄρα Δ. Β. ΝΠ. Ζ΄ “1 οἵο. Βοηῇ]. ἄρα δηΐθ Βυ. 

240. ἀνὴρ Ἰἰῦγ]. ὦ ᾿νὴρ Βτ. ἁνὴρ πᾷ. Οὐ 815, Ρ]θσα παι ἴῃ ΠΥ πὸ- 
δ᾽οοία, ἷο 1116 βογναΐα τϑρουϊαγ. Οὗ, Τ|γ8. 291 --- 29. 514, ΤῊ. 446. 495. 

Ναν. 1081. Εᾳ. Τῦ8. ΒΡ. 201. 2609. 918. Ερο]. 02. 204. 1] ΒΡ. 

92, ἁγών. 820. ἅναξ. Ῥαο. 209. ἁλετρίβανος. 919. ἁϑμονεύς. 'Ἴι. 405. 
ἁδελφός. δι. 421. ἁναφλύστιος. Ἐς0]. θ802. ἁχραϑδούσιος. 

242. πρόϊϑ᾽ ὡς τὸ πρόσϑεν 1ἰργ] οὐ Μη. πρόϊϑ᾽ εἷς (ἀπὺ ἐς) τὸ πρό- 

σϑεν Βν. Ἐ]Ιη8]. Α14, ΒΚ. ὅθι. Βοίῃ. Βευρκ. ΜῺ]]1. (ϑῖο οο]. 184. ἡ χύτρα 

δεῦρ᾽ ἔξιϑι. 18. δεῦρ᾽ ἴδ᾽ ἡ κομμώτρικ.) προΐἵτω ᾿ς τὸ πρόσϑεν δΥΟΙΪΓ, 

Π1πά. Β]. ΟἿ, βἰπῃ1]65 οὐᾶβθβ γΥ8. 2. θ0ῦ. ἤδη. 180 --- 187, Βθοῦο, αὖ οπίοι- 

αἰῦ στησάτω ἴῃ ν. 56ᾳ. Οὗ, 184. Ερο]. 142, ὁ τὴν σχαφὴν λαβὼν (1. λαχὼν) 

προΐτω. Ῥ]αῦ. ἀογρ. 491 ΔΑ. πρόϊϑί γε ἔτι εἷς τοὔμπροσϑεν. Ῥ]αί. Βορ. 
ΥἹΙ]. Ρ. 198. προϊέναι εἷς τὸ πρόσϑεν τοῦ χρηματίζεσϑαι. ϑαρτα 48. πάριτ᾽ 

ἐς τὸ πρόσϑεν. Ἐοάᾶο: “Τοῦ {Π6 Ὀαβκοῦ - ὈΘΆΓΟΥ δάγαποο ἃ Π{{{16 ἔουγαγα.᾽" 

“ΘΙΒου θη. δαΐθιη. ἰηΐθυ ἀπ] ]όθ πὶ ῬΥΔΟΡΟΒ Π10}15 ἰΟτπδμ εἰς οὐ ἐς ἃρυὰ 

ΘΟΙΪΟΟΒ. Ποὺ ᾿πύθγοθαϊῦ οὖ εἰς ἀπΐθ νοθ]6 8, ἐς δῃηΐθ ὁοπβοηδπΐθβ Πἰ ογὰἙ 

βου θαῦαν. ΑὉ πὰς Ἰθρ γὰρ] ου]η πϑῖ15 ἰΐα ἰαπύππι γοοοαϊδ, αὖ ἐς οὐϊδη 

δηΐθ γορδ]οιη αἰοαῦαν αὶ τηθίσὶ πθοθββιΐαβ ροβύθ]αῦ. [ἢ ΑΥΙβίορ Δ 15 151- 

ᾧὰ} Βαπαγη γοῦϑὰ 180 ἢ εἧς ὄνου πόχας Ῥοΐϊα5. ΒοΙΙθοπμ ἄστη. οὐἱῦ ΟΌΙη 

οοάϊοθ Βαγοοοίαπο, πἰβὶ ἴοσῦθ 6] αβϑιηοαϊ ἴῃ Ἰούο οὐΐδηι ἢ ᾿ς 7υδύαπι οχοι- 

ΒΔ ΌΙΟΠ ΘΙ ὨΌΘΤΟ νἱἀθαύαν. "ἡ ΠΙΝ1). Υ. Ροιβ. Ῥυδοῖ, Ηθο. Ρ. 01. (ᾳαϊ, Βἃ - 

Τἰβ511} 6, ἱπααὶδ, ΟἸ ΠΪΠῸ οὖ ΥΘΥΘΟΥ Π6 ἴῃ 10015 ὑδηῦαππι Π] 660 - 

518 ἐς πιο γοοδ] 61} ἀΒα Ροπῦ ΟὉπ|161). ΕἸΠΙ5]. δα ΑΟΠ. 42. Μοϊποκ. 

Ἐν. ομι. ΠΠ1. 181. Βοϊδὶρ. Ο. 251. Βυϊύχβοι. δὰ ΤῊ. ΘΟ, ἀαἱ ἀβαχμῃ οἰ] π8- 
απ 50 ἼΡύΟΥΙΒ ΘΟηΒα] πάθη Υ ἰ γαῦασ. ΕηροΥ. δὰ Τ,Υ5. 2. [ἴῃ ΗΥρϑυ 5 
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ὁ Ξανϑίας τὸν φαλλὸν ὀρϑὸν στησάτω. 
ΓΥΝΗ͂. 

Κατάϑου τὸ χανοῦν, ὦ ϑύγατερ, ἵν᾽ ἀσεαρξώμεϑα. 
ΘΓ. ΕΠ, 

Ὦ μῆτερ, ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν, 248 
ἵν᾽ ἔτνος χαταχέω τοὐλατῆρος τουτουί. 

᾿ , τ 

41. Καὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ΄. Ὦ “ιόνυσε δέσττοτα, 
κεχαρισμένως σοι τήνδε τὴν τεομτεὴν ἐμὲ 
συέμιμαντα χαὶ ϑύσαντα μετὰ τῶν οἰχετῶν 
ἀγαγεῖν τυχηρῶς τὰ χατ᾽ ἀγροὺς “Πιονύσια, 250 
στρατιᾶς αἀ:ταλλαχϑέντα, τὰς σ:τονδὰς δέ μοι Σς Σ χ 3 ἰω - μ 

χαλῶς ξυνενεγχεῖν τὰς τριαχοντούτιδας. 

ΓΥ͂. .4γ᾽, ὦ ϑύγατερ, ὅδττως τὸ χανοῦν καλὴ χαλῶς 
οἴσεις, βλέτεουσα ϑυμβροφάγον. “Ὡς μαχάριος 
ὅστις σ᾽ ὀτεύσει χαχττοιήσεται γαλᾶς 200 

οοάϊοα. ρμογαηέϊᾳο ΘΕ 1Γ17 Ρ]Ὲ5. 88116] εἧς (Π0η ἐς) τὸ ἱερὸν (ὁ. 27. 91), 

εἰς τὸ παραχρῆμα (40). 

244. 202, μοβὺ 2160 ἰχτᾶπβρομῖ ΗδιηΔ ΚΟΥ. 

944, ἩΙοΔΘορυ 4ϊ οοπεϊπυδπ Α. Β. Ο᾽ 09 Γ᾿ «1. Εἰμὶ. Βο. ΒΕΙΡᾺ. 

Με. Μ11. ΕἸ}. ἘΠ]αβάρθιῃ ἰογίαββθ 6586 οὐϊδηη 209 --- 258. οοπβοῦ Βουρκίαβ, 

αὖ ΠηΔίο Π1Π1] ΟΠΠΠΪπο αἰοαύ. Μαϊ ἀαὶ ΑἸά. Γυνὴ ρῥταρῖ. Βγν. Βεῖκκ. 

θιμηα. 

245. ἀνάδος] Ἑοτί. ἔχϑος, νθ}] ἄγε δός. δβα οἵ, δὰ 782. ᾿ 

241. νερὰ χαὶ μὴν χαλόν γ᾽ ἔστ᾽ μὰ }}]ὰ6 ἐγϊθαϊδ Α. ΡΊοπα αἰδεϊποίο 

Βγιποκῖο ἀθθοῦαῦ, 411 τϑοΐθ ᾿ηοποὺ δὰ ἀγαγεῖν οὖ ξυνενεγχεῖν ΒΡ 

δός. ἘΠΙΜ51.. Βροῖθ. Ῥοβὺ ἔστ᾽ ΡῬ]Θπα) μαπούασπμη ροπαμξ ΒΓ. ΕἸΠη5]. Τὴν. 

οι. Βοίῃ. Β10}Ρ., ὁ010π Βεῖρκ. Μ1]]., νἱγραϊαπη, αὖ να]ρο, Ὀ1πά. Μοΐῃ. 

ΞΘΠΒῸΒ ΠἰῸ νἱαἀ θα 6556. [τὰ θ6Ππ6 650. ἋἌΔΠΠοο: Ο᾽ δῦ Ὀΐθπ ΘΟΙΠΙ 8 

φ618. 

248. σοι τῆ. Α. ποὸη Β. Ὁ. Ἔ: Τ᾽ Ζ. 

209 --- 28, Π᾽ΟΔΘΟΡΟΙαΙ Πᾶθο οοπεϊπαδπῦ Ε]1η8]. Βούμ. Βοῖρι. Μείῃ. 
ΜῈ1]1. “μήτ. ρῥτδοῖ. Α14. Βουρκ. 1. Γυνὴ ΒΥ. ὅθι. Ὁ1πὰ. ΒΕκΚκ, ΒῚ 

204. οἴσεις ᾿. οἴσει Α. Ο. γνὰ]ρ. οἴση Β. 

ὡρῦ. ὀπύσει ᾿ἴδτὶ. Ωα. ὀπυίσει. ΜοοΙδ: Ὀπυΐίειν, ᾿ἀττικῶς. συγγένε- 
σθαι, ᾿Ἑλληνικῶς. Ἠδδγομ: Ὀπυιόλαι, γεγαμηχότες. (ΟἿ, νν. σχωπτόλης, 

μαινόλης, οἱφόλης, χορυπτόλης, Μισγόλης, «Ῥειδόλης, Πυϑόλης οἴο.). 

Π, ϑ΄. 804. τόν ῥ᾽ ἐξ 4ϊἸσύμηϑεν ὀπυιομένη τέχε μήτηρ. ΟΥ Εν. 1. φρα- " 

σάτω τί χαλοῦσιν ὀπυίειν, ΤΉροον, ΧΧΊ], 1601. τάων εὐμαρὲς ὕμμεν ὀπυΐειν 
ἅς χ᾽ ἐϑέλητε. ῬΙαῦ. ὅο]οπ. ὁ. 20: ὑπὸ τῶν ἔγγιστα τοῦ ἀνδρὸς ὀπυίεσϑαι 

(80. τὴν ἐπίχληρον). ΑΡ0]1]. Π}. 1. 460. ῬΑ]]Δ4ἃ5. ἂρ. ϑ':του, ΕἸ, Ρ». 41. πολλὰς 
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σοῦ μηδὲν ἥττους βδεῖν, ἐγιειδὰν ὕρϑρος ἢ). 
Πρόβαινε, χἀν τὥὔχλῳ φυλάττεσϑαι σφόδρα 
μή τις λαϑών σου “τἐριτράγῃ τὰ χρυσία. 

“1. Ὦ Ξανϑία, σφῷν δ᾽ ἐστὶν ὀρϑὸς ἑχτέος 
ὁ φαλλὸς ἐξότεισϑε τῆς χανηφόρου" 200 
ἐγὼ δ᾽ ἀκολουϑῶν ᾷσομαι τὸ φαλλιχόν. 
σὺ δ᾽, ὦ γύναι, ϑεῶ μ᾽ ἀτεὸ τοῦ τέγους. Πρόβα. 

(αλῆς, ἑταῖρε Βαχχίου ξύγχωμε, νυχτοττεριτιλά- 

γητξ, μοιχὲ, “ταιδεραστὰ, 26 

δ᾽ ἔστι γυναῖχας ἰδεῖν οὐχὶ χαλὰς τὴν ὄψιν ὀπυιομένας ἀχορέστως. οχ 

46 ἸΘρῚ πη. ΠΕ ΡΌΠ15. πδαυραῦαγ. ΥῸΧ οορπηαΐα νἹἀοῦαγ οἠφεῖν. σ᾽ οι. Ἐ. 

950. ἧττον ἰυτὶ οὐ νὰ]ρ. ἥττους Π]πΙ51. Β]. Μοῖη. ΜᾺ]. Πὶπά. ΕΙΡΡ. 

γυϊρσαΐα πα] } πὶ ἸΔΦΟΠ ΘΠ 50Π58πῚ) Ῥγδοθού, “Ιἀοθαίαν ἀϊούανιιβ χαὶ 

ἐχποιήσεταί σοι παίδας γγο χαὶ ποιήσεται παῖδας ἐκ σοῦ οὔ οχ 6 ΡῥΙο- 

οΥθαθιῦ ΠΠΡοτο8. δοά 4]10υ Φουδὶς ΟΥ̓ ]0Π6}), απᾶβϑὶ ἀϊοαῦ χαὶ ποιήσει 

τὰς γαλᾶς μηδὲν ἧττον σου βδεῖν. Οπδο οὐ 'ρδὰ ἔδτηοι ΟΥ̓ 0 ρουνοῦβα οδῦ: 

πᾶ αἰσοπάσπι νἱάοίαν Εἰ ΐδθθ χαὶ ποιήσει σὲ μηδὲν ἧττον βδεῖν γαλῶν." 
(Βουσκ.). ““Εχβρϑοῖθβ ροῦϊιβ γαλῶν σὲ μηϑὲν ἧττον, 5ο4 αταροὶ δος ἰηθοῦ- 

ἄππι ἱπνογθαπύ. ΠΟ] δηπιοαϊ οδύ ααοα ασΊ ρ ἰδ ΠΠ τὶ ρυδθθθαῦ τη] ογ 95 Δ πάτΌΗΙ. 

τοί. δείξω δ᾽ ἐγώ σοι μὴ τὸν ᾿Ιϑαῖον Πάριν} ἥσσω νομίζειν Πηλέως ἐχϑρόν 

ποτε, αὐ] ἀούθυϊοστοα μείζω νομίζειν. Οα 8 ΘΧΘΙΡ]ΪΒ πὸ ᾿ϊοοῦ ἀραὶ 

δα ἀοίθη θη 05 ΘΥΤΌΤῸ5 ΠΙΡΥΔΥΟΤΊΙ, αἱ ΠῸΠ Τὰ μείων οὐ μείζων ῬΘΙπι- 

ἰαγταπῦ.᾽" (Π]π4.). “1ὰ ἢ. 1. ν6] βαρδιάϊθαν δυνατὰς ἁαῦ ἐπισταμένας, οἰ} 15 

βύγποῦσα 8. ΘΧΘΙΏΡ] 1: ἢ ῬΧΟΙηρύι ποπάϊπι Παθ60., γνῸ] Ἰθροπάπη ἥττους, 

αὖ ἂρ. Τὰς. 2, 600." ([].|51.)}. Τοοιι δἰ βαρρὶοῦ Ῥογβυπιβ, χάχσ. γα- 

λᾶς,} οἵας, ὅταν ποτ᾽ ὡσιν ὡραῖαι γάμων, σου μηϑὲν ἧττον ---- ΟἿ, 

Τπαο. 11. 00. ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τὲ τὰ δέοντα χαὶ 

ταῦτα ἑρμηνεῦσαι. ΗΠοτοί. 111. 102. αἱ γάρ σφι κάμηλοι ἵππων οὐχ ἥσσο- 

γὲς ἐς ταχύτητώ εἶσι. 111. 100. εἶναι γὰρ ἥσσονας ϑέειν τῶν ϑηλέων. 

ῬΙαῦ. ΗἸρρᾶγοῖι. 29. ἥττους τοῦ χέρϑους. Ἅπττους Ἰονὶταν 00]. 484, ἥττονες 

ΡΙ. 808. ὅϊο ἥττω Νὰ. 1447. 5.64 ἥττονα 118. οἷο. μὴ δὲν Ἐ. 

201. τὔὠχλῳ] τ᾽ ὄχλωι Ἐ. 

208. λαϑών) μαϑών" δυϊάὰβ ἴῃ περιτράγη. 
260; τῆς Β. Ο. Ἐ. τοῦ Α. 

202. ϑεῶ μ᾽ Θὰ. ϑέασ᾽ (1. 6. ϑέασαι). ΟἿ, Ραο. 906. 

208. “Ηἰἴς νϑυββ οἴη αἰ Ο 5. ῬΤΌΧΙΙΪΒ. ἴθ ἀΠῚῚΠῚ ΘΟΠ] προ πάτ5. Ρδι]1- 

ἴοταὰθ 266, 2017. οὐ 268-270. οὐ 214, 215. ΠΙΝΏ. . βαχχείου 11]. 
Βαχχίου ὅδο0.]. Βομ1]. Βν. οὗθ. ϑο] Ομ πὶβ ΘΥΤῸΥ ΠΙΡτγρΊοσιη. ΟἿ, δ Προ]. 14. 

ΒΌΡ. Απὖ. 154. Τ ΔΟΗ. 219. τιν. Ογο!. δτῦ. ξηρανεῖ σ᾽ ὁ Βάχχιος. 109. 
Βαχχίῳ δουλεύσομεν. Βοος. 00. 195. 998 οἷο. Εο δαύομπι τηθηδο ὁθη- 
7απριτγ ΒΔΟΟΒΙ ἴῃ πο Ἰθ00 ααΐϊᾷ ΠΙΟΠγ 8 ἃΡΊΗ ΕΓ, ᾿ 

204. 9. νυχτοπεριπτιλανῆτα. 
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ἕχεῳ σ᾽ ὅἕτει ττροσεῖτεον ἐς τὸν δῆμον ἐλϑὼν 
ἄσμενος, 

σ:τονδὰς “τοιησάμενος ἐμαυτῷ, 7Ζεραγμάτων τε χαὶ 
μαχῶν χαὶ “αμάχων αταλλαγείς. 2τὸ 

Πολλῷ γάρ ἐσϑ'᾽ ἥδιον, ὦ Φαλῆς Φαλῆς, 
χλέγιτουσαν εὑρόνϑ᾽ ὡριχὴν ὑληφόρον, 
τὴν Σειρυμοδώρου Θρᾷτταν, ἐκ τοῦ Φελλέως, 
μέσην λαβόντ᾽, ἄραντα, καταβαλόντα χαταγιγαρ- 

τίσαι. 218 
(Φαλῆς Φαλῆς, 

ἐὰν μεϑ᾽ ἡμῶν ξυμσείης, ἔκ χραισπτάλης 

ἕωϑεν εἰρήνης δοφήσει τρύβμον" 
ἡ δ᾽ ἀστεὶς ἐν τῷ φεψάλῳ χρεμήσεται. 

ΧΟ. Οὗτος αὐτός ἐστιν, οὗτος. 280 

Βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 

σταῖε ττᾶς τὸν μιαρόν. 

211. πολλῷ Ἀ. Ο. Β. 8641. Βεομί]. Βυ. οἷθ. πολλῶν Β. ΑΙα. ἐσϑ᾽ Α. 
σ. Π. Τ΄ 4. Ὥανοβ. ΒΥ. ἐστιν Β. (δαρτ. 9) ΑἸά. 

212. χλέπτουδαν)] ᾧυ. ἀγιοῦσαν, γ6] χάμπτουσαν, Υγ6] ἕρπουσαν (ἐκ τοῦ 
«»ελλέως). αοτδαμι δπΐτη χλέπτουσαν, ααππὶ ῬαὈ]1οὶ 711}15 οβϑοῦ 116 Ῥ]6]- 

Ἰουβ Ὁ δρᾷ οἵ, ΑἸἹοῖρῃγν. 111. 21. τὴν καλλίστην τῶν αἰγῶν ἐκ τοῦ φελλέως 

ἁρπάσας οἴχεται. 111. τ0. Οἱ ἢπο τοβρίοοσθ νἱἀρθίασ, 

215. Στρυμοδώρου οἴη. ἃ. Νοηθηῃ Στρυμόδωρος Ἰορσίθαν νοΒρ. 295. 
Π θη. Ρ. 958. ψίτρτ!α ροβὲ Θρᾷτταν αἰδύϊηρτ Ὑγ4]5}. Οὗ, δὰ 2τῶ. 

214. ἄραντα] ἅιραντα Ἔ. χαταβαλόντα Β. Ο. Β. χαταλαβόντα Ἀ. 

210. χαταγιγαρτίσ᾽', ὦ Φαλῆς «Ῥαλῆς Β. ΑΙ. (6χ γν. 311.) χαταγιγαρτίσαι, 

ὦ «Φαλῆς Φαλῆς Δ. Ο. Β. Β΄. χαταγιγαρτίσαι. «Ῥαλῆς «Ῥαλῆς τοοῖρ. ΕἸΜΙ]. 

Π1π4. Μοῖπ. οἷς. Θαϊ τϑοῖθ ροβὺ χαταγιγαρτίσαι ῬΊθηθ ᾿ηδουραπρσαπῦ, τπὖ δὰ 

Βοαποηῦία, τοίθγδηῦαν «Ῥαλῆς «Φαλῆς. ΟἿ 268. χαταγιγαρτῆσαι Ἐ. 

21 
218. δοφήσει] δοιφήσεις γα]σο. ΤιΘρΊ τη ὰπη Πα] 8. ὙΘΥΡῚ ἔαδαχιιμη οβὺ 

ῥδοφήσομαι, χαρά Ἰορὶθαν ἴῃ Υ 65}. 814. Μραϊα ἔοστπἃ τϑροποπᾶδ, οϑῦ θὑϊατη 
ἴῃ Εᾳ. 8600. Ῥᾶο. 7106. Ηρ δχθιηρ]ο βου] θοπάθμι γρύξει Βα. 294. δεώξει 

Ἐφ. 9609. ΤΊιοβιη. 1294, ἀποδιώξει ΝᾺΡ. 1290. σχώψει ΝΡ. 296. 1 Νυῦ. 

490. ργο νυϊραῖο ὑφαρπάσει ὑφαρπάσεις ὁχ Α. 1|8]0 ἰῃγοχιῦ ΒΥΜΠΟΙΙ 8. 
ΕΠ ΜΕῚΙ,. δοφήσεις ἸἸΡΥῚ οὐ νὰ]ρ. Βοσρκ. δοφήσει Ἐ]τη58]. Ὀϊπά. Μοῖμ. ΜᾺ]]. 
ΕΙΡΡ. τρυβλίον Α. νυ]ρ. τρύβλιον Β. Ο. ΒΗ. (μϊς οὐ 8}101}). Μρᾷ. 9. 

Υ. Ὀϊπά. Βουρῖ. Μοῖη. ΜῈ]. ΠῚΡΡ, Πιοοῖο. Νοὴ οϑὺ αἰμηϊπαξίναμη τρύβλιον. 
Υ͂. Ατοδᾶ. Ρ. 119, 19. οὐ Μοίη., ΕἾ. ὅοπι. 111. 889. 

219. ΘΟ. ἐν τοῖς φειψάλοις, νο] ἐν (ν. ἐπὶ) τὠπιστάτῳ (οἴ. Αν. 487). 

χρεμήσεται] χρεμασϑήσεται Ἀ. Ἰθδάθηι ἴογτπὰ  οβρ. 808, 

282, παῖε παῖε Ἰἰθυῖ οὐ νυ]ρ. παῖε παὶ ἃ, Βαχρθβ. (0011. Εᾳ. 821. παῦ 

Δ μι μδλ να ἐν αὐ το νν» χι ὁ 

ὌΨΑ. ...“. 

πα “Ὡπἀποσ 

ων υδνὰ, Δ 
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Οὐ βαλεῖς, οὐ βαλεῖς; 

“11. ὋἩράχλεις, τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν ξυντρίινγνετε. Στρ. 
ΧΌ, Σὲ μὲν οὖν χαταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ χεφραλή. 288 

“1. Αντὶ ποίας αἰτίας, ὠχαρνέων γεραίτεροι; 
ΧΟ. Ὑοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίσχυντος εἰ χαὶ βδελυρὸς, 

5 Ὗ Ξ ( , « ἧς ΔΑΝ , ς 
ὠ “προδότα τῆς :τατρίδος, ὅστις ἡμῶν μόνος 290 

στεεισάμενος εἶτα δύνασαι τιρὸς ἔμ᾽ αἀπτοβλέσιειν. 
“Π. Ἵνεὶ δ᾽ ὧν ἐσ:ιεισάμην οὐχ, οἴδατ᾽" ἀλλ᾽ ἀκούσατε. 

παῦ οὗτος) ὈΪπα. οΟἸπι. παῖε πᾶς Βουρκ, (6011. παν. ἘΠ68. θδῦ. παῖε πᾶς). 
πα. Β]. Μεοῖη. ΜῺ]11. ὅ1. Αοῃ. 204. τῇδε πᾶς ἕπου, δίωχε. Ῥδο. 458. 
ὑπότεινε δὴ πᾶς. Ὁ12. ἤδη. 812. 1120. Αν. 1186. χώρει δεῦρο πᾶς ὑπη- 

ρέτης. 1100. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς. ΝΡ. 422. ἀλλὰ πᾶς ἐπίστρεφε. ΛάάΘ 

απο παῖε οὗ πᾶς τις μΡουιμαΐαΐα ϑυηῦ Αν. 1187. Οὐπίτα ΒΌΓΡΌΒ11 001- 

7θοὔατγα ΘΟ ΠγΤπμ αὔτ 511}}}} Ἰοθο ἔᾳ. 247. παῖε παῖε τὸν πανοῦργον. 

288. οὐ βαλεῖς, οὐ βαλεῖς Α. Ο. Β. Ζ.,. οὐ βαλεῖς ἂν οὐ βαλεῖς Β. νυ]ρ. 

284. συντρίιγνετε Ἰἰργὶ οὐ Π1πα. Βουρὶς. Μοίη. Μ8]1]. ΕἸΡΡ. ξυντρίψετε Βγ. 

Τ]πι8]. Βούμι. Ἠοϊβὶν. Οὐπ]. νυ. 902. 

280. γεραίτατοι Ἰἰθγὶ οὐ ναὰ]ρ. [τπὸ γεραίτεροι. ΟἿ, ΕΟ]. 419. τῶν γεραι- 

τέρων Νυῦ. 1390. Π.γΧ5. 1126. Κα. 1801. ΕΥΤΟΥ 50] ππὶβ. ΟἿ, δᾷ Ερ0]. 840. 

Οοὔθυτιπι οΥαβὶ5 πὲ ἴῃ ὠχαρνέων γεραίτεροι αὖ πῃ οὐχ τῶν λύχνων ΝᾺ. 

1000. ἡκ τῶν γειτόνων ῬῚ. 48. 

ΦΠ ΕΥΤΕ (ΒΉΡῚ. ἔπειτ) Β. ΑΙΔ ἔπειτα Α. Ὁ. Τὸ: 1. δύνασαι Β. 

δύνασαι νὺν Α. Ο. Τὸ. οὔ 5680]. δα 901. (“Θαδο ΠἰΡγαυϊογα μι. οοπ]οοὔαταο 

ΒππΦ ὙΘΥΒΊΙΠῚ ΟΠ Ἰο ὁΧχ οὐούϊοο. πἰόππαιο [αοϊθηύατη. δον ἐοη]ου]- 

ὑαῦθ ὙΘΥΒῈ5. ΔΗ ΙΒ ΟΡ ἴοιι5 ἴῃ ΠΙΡΡῚ5. ΟΠ θτ15. πίθου ρο]αύπβ," ΠΙπα.). τολμᾷς 

ἨἩϊνβοΒίρ. πρὸς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν]Ἵ 'ΤΠΘΟΡὮν. ΟΠμαγ. ἀποβλέπουσι πρός σε 

οἱ ἄνϑρωποι. διορᾷ ᾿βρ]]οοῦ ἢἷὸ ἀποβλέπειν. ᾧπ. πρὸς ἐμὲ προσβλέπειν, 

γ60] πρὸς ἐμξ γὲ βλέπειν, ν6] μοΐϊι8 πρὸς ἡμᾶς βλέπειν. ἴῃ ν. ἀπύ. 840. 

ΠΤ  ΠὉ τ “ςφπω,- ,ὠῤὠὐδουω  ῶ ὐὐξω.. Ὁ δε. 1414. 

αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; 

204. οὐχ ἴστε γ᾽ Β. Ο. 11. νυ]ρ. οὐχ ἴστε Α. οὐχ ἴστε τ᾽ Γ. οὐχ ἴστε τε 

Γ. ΡΥ. Μϑά. 9. οὐκ ἔσατ᾽ Ἀ. οὐκ ἴστε μ᾽ ῬΟΌΤ. οὐχ ἴστ᾽ ἔτ᾽ (1) Ε],ηΒ]. οὐχ 

οἴδατ᾽ 1Τῖπα. (6011. ῬΙγγη. ΒΕκκ. Ρ. ὅ8, 15. Οἴϑατε: ἄμεινον τὸ ἴστε). οὐχ 

ἴστε. μάὰλλ᾽ Μεοῖη. ἀχούσατ᾽ Ἠδιδκον. Βουρκ. Μα]]. ῥτο. Μ6ῖμ. [Ιἄσπι χα] 

ἴῃ πιθηὔθμι γοπογαῦ, οὖ ΘΟ ΠΠ 1 νἱἀθύιν βου ρύατα πὶ ᾿. Οὗ, 828. οὐχ ἀκού- 

σεσϑ᾽, οὐχ ἀχούσεσϑ᾽ ἐτεὸν, ὠχαρνηίδαι; 806. 'Τοπίαρθαιη ρῥγϑοίογοα --- 

ἀχούσατ᾽" οὐ γὰρ ἴστε πω. 0] οὔπω γὰρ ἴστ᾽, ἀκούσατε. (ΤῸ ἴῃ Ῥδο. 

991. οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς.) ποσὰ ἃ οοΥΥθούομθιη οὐχ ἔστε μ᾽, ΘΟΠ οΤὰΒ 

Ερο]. 998. οἶδ᾽ οἶδ᾽ ὅ τι βούλει. ΝΕΑ͂. χαὶ γὰρ ἐγὼ σὲ νὴ “ία. Ἐᾳ. 811. 

ἔγνωχάς οὖν δῆτ᾽ αὐτὸν οἱός ἐστιν; Ἐπ. ΤΡΗ. Α. 861. οἶσϑα δῆτά γ᾽ 

(μ᾽ Ὁ) ὅστις ὧν σοὶ χαὶ τέχνοις εὔνους ἔφυν; ] Κι. οἶδά σ᾽ ὀντ᾽ ἐγὼ --. 

Ογνο]. 90. οὐχ ἔσασι δεσπότην 1 Πολύφημον οἷός ἐστιν. Ήομπι. Π. β΄. 409. 

ἤδεε γὰρ χατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. ϑδορο Ἰορίίαν ἴστε, ΝῸΡ' 
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ΧΟ. Σοῦ γ᾽ ἀκούσωμεν; ᾿1:τολεῖ᾿ χατά σε χώσομεν τοῖς 

λίϑοις. 295. 

“1. ηδαμῶς σιρὶν ἄν γ᾽ ἀχούσητ᾽ ἀλλ᾽ ἀνάσχεσϑ᾽, ὠγαϑοί. 
ΧΟ. οὐχ ἀνασχήσομαι᾽ μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον" 

ὡς μεμίσηχά σε Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν 800 
χατατεμῶ τοῖσιν ἱἹτιτεεῦσι χαττύματα. 

1220. 1854. Ραο. 881. Θυοά δα ΤὈτιηδιη οἴδατ᾽, οἵ. Μοοτ. Ρ. 388. Οἶσϑα 

- ἀἀττιχῶς" οἶδας, ᾿Ελληνιχῶς. ν». 30Ό. Ἴσασι, ᾿Ζ“ττιχῶς" οἴδασι, κοινῶς. 

Ηοπι. Θά. ε΄. 881. οἶδας. Ἠοτοά. ΤΥ. 11, οἴδαμεν. ΤΥ͂. 48. οἴδασι. ῬΠΙ]6πι. 
Ο0η]. ΤΥ. 14. οἶδας. σταίη. οοτῃ. Π|. 80. οἶσϑας. ῬΙαΐ. Α1ο. 11. 145 Ο. οἴἔδα- 

μεν. οὐ 141 Εὶ. θβιη. Ρ. 804. οἴδαμεν (Ὀ15). ΑΘβομπ. 1. 84. ἔσμεν (οἴδαμεν 

τη816 8111). Χοη. Μί6πι. ΤΥ. 6. θ. οἶδας. Οφοοη. ΧΧ. 14. οἴδασιν. ἈπΆ}. 11. 4. 6. 

οἴδαμεν (8]. ἔσμεν). Ἐπτ. ΑἸο. 80. τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν. 

Ἰοη. 999. οἶὖσϑας. ῬΆΠΘΙη. ἂρ. Αἴμθη. ρ. 115. οἶδας ῬΠοοπΙοΙᾺ. 114. Ρ. 418. 

οἶδας. Υ. 100. δ ῬΆσγπ. Ρ. 386. Μοῖπ. δῇ Μεπαπά. Νδῦοὶ. ΕἾ. 1. οα. τηδῇ. 

Ἑοτιηδθ ἃπέϊαᾳδο οὐ Τοπίοδο νἱἀθηθαν 6556 οἶδας, οἴδαμεν, οἴδατε, οἴδασι. 

295. ἀκούσομεν ἉἈ. Ὁ. Β.. Ζ. ἀκούσομαι Β. “1. ἀχούσομ᾽ ΑἸά. ἀκούσωμεν 
ΕἸΠΙΕΙ. Βοἰβῖρ. Ομ]. 210. οθ. χατώ σε Α. ΒΕ. χᾷτά σε Ο. χᾷτά σ᾽ αὖ Β. 
ΟΥ δὰ ϑοόρῃ. Απῦ. 600. Ῥδῖ ἐπιθβίπ ρῥτὸ χαταχώσομέν σὲ (Ρ]αίο ΟοΓΡ. 

512 Β. χαταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς λόγοις). Οἵ. Νὰ. 192. ἀπὸ γὰρ ὀλοῦ- 

μαι. ξ8βρ. 184. ἀνώ τοί μὲ πείϑεις. Αν. 1000. ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμ᾽. Τ,γΧ8. 262. 

χατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας --. ΡΙ]. θῦ. ἀπό σ᾽ ὀλῶ. . 

296. πρὺν ἂν ἀκούσητε γ᾽ Β. πρίν γ᾽ ἂν ἀκούσητ᾽ Α. Ἐ. Μοά, 9. πρὶν ἂν 

ἀχούσητε (. Γ΄. πρίν γ᾽ ἀχούσητε Ἰοτηγηδ 560}0]. πρὶν ἂν ἀκούσητ᾽ ΑἸά. πρὶν 
ἄν γ᾽ ἀκουσητ᾽ Βεομί!. Ε]Π)8]. οἴο. μὴ πρὶν ἂν ἀκούσητ᾽ ΒαγροΒ. δα ΑΘΒΘΒ, 

ΘΌΡΡ]. 284. Οὗ. δὰ 110. γεβρ. 920. πρὴν ἄν γ᾽ ἀκούσης ἀμφοτέρων. 

Εᾳ. 961. ἀνάσχεσϑ᾽ Ο. ΒΕ. “1. ἀνάσχεϑ᾽ Β. ἀνάσχοιϑ'᾽ (ν6] -οἱσϑ᾽) Δ. 
ἀνάσχοισϑ᾽ ΑἸά. νυ]ρ. ΟἿ, Τ,ν5. 10ῦ. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσϑ᾽, ὠγαϑαί. 

299. μὴ δὲ Γ. σύ μοι ΚΒ. σὺ (οπι. μοι) ἃ. Ο. Ζ΄. Μοᾶ, 9. δὴ σὺ Β. 

4. νὰ]ρ. μοι σὺ Ἤρτμ. 46 Μοίγ. ρΡ. 191. Ὠϊπᾶ. οἷο. 

801. ἐγὼ χατατεμῶ 1101] οὐ νὰ]ρ. Ἐ]1η58]. Ηδγπι. 46. Μ.ο ρμ. 191. ΒΙΡΌ. 
χατατεμῶ ΒΙ]. Βεῖρκ. ΜᾺ]1]. ἐγὼ τεμῶ Μοῖπ. Ὠϊπᾶ. τοῖσιν Ἀ. Γ. τοῖσι Ὁ. 
τοῖς Β. 4. οἱ ϑυϊάαβ, «αὶ ἴῃ χατατεμῶ οἰζαῖ χατατεμῶ σὲ τοῖς ἱππεῦσιν 

ἐς χαττύματα, οὔ ἴῃ χάττυμα, ὃν ἐγὼ χατατεμῶ τοῖς ἱππεῦσιν εὶς χαττύ- 

ματα. ἱππεῦσί ποτ᾽ εἷς χαττύματα ΔΑ. ἱππεῦσί ποτὲ καττύματα Β. 

(βιρτα ἐς ἃ. ἃ]. τη. τὰ γ.) «1. ἱππεῦσί ποτ᾽ ἐς χατάμματα ὦ. ἱππεῦσίν 

ποτ᾽ ἐς χαττ. Ἐ. Γ. ἱππεῦσί ποτε ἐς χαττ. ΑἸ, ἱππεῦσί ποτὲ κατε. Ἐ]Τη5]. 

τοῖσιν ἱππεῦσι χαττ. Β]. ΒοΙρῖ.. Μεῖμ. Ὀϊπά. ποϑ᾽ ἱππεῦσι χαττ. Ἠφυτη, 

ΕΠΡΡ. ποτε πὸ ἃρποβοῖῦ δυϊ4αβ 1]. ο6. 860]. τθο.: ὃν ἐγὼ χατατεμῶ: 

ἐγιαῦϑα πάλιν περιττεύει τὸ ποτὲ διὰ τὴν μετροποιίαν, καὶ ἔτι πρὸς 

τὴν ἐξήγησιν, οὐ ποτὲ τέμνει τὸν Κλέωνα ᾿ἡριστοφάνης, ἀλλ᾽ ἀεί. ὡς οὖν 
ἄνω (ν. 393.) τὸ νῦν περιττεύει, οὕτως ἐνταῦϑα τὸ ποτέ. ΜοΥΒαΒ ἱπίογ- α 

Ῥοϊαΐιιβ. ἃ) σογγθούοσο πηρέσίοο, αὖ οὗ ν. βίγορ. 217, 
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Σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐχ. ἀκούσομαι μαχροὺς, 
ὅστις ἐστεείσω. ““άχωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 

41. ᾿Ωγαϑοὶ, τοὺς μὲν “άχκωνας ἐχτοδὼν ἐάσατε, 90 

τῶν δ᾽ ἐμῶν σ:τονδῶν ἀχούσατ᾽ εἰ χαλῶς ἐσπεισάμην. 
ΧΟ. Πῶς δ᾽ ἔτ᾽’ ἂν χαλῶς λέγοις ἂν, εἴζεερ ἐστεείσω 

γ᾽ δεαξ 

οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε “εἰστις οὐϑ’ ὅρχος μένει; 
11. Οἷδ᾽ ἐγὼ χαὶ τοὺς “άχωνας, οἷς ἄγαν ἐγχείμεϑα, 

οὐχ ἁπάντων ὄντας ἡμῖν αἰτίους τῶν ττραγμάτων. 810 

ΧΟ. Οὐχ ἁπάντων, ὦ 7τανοῦργε; ταῦτα δὴ τολμᾷς λέγειν 
ἐμφανῶς ἤδη τερὸς ἡμιᾶς; εἶτ᾽ ἐγώ σου φείσομαι; 

“1. οὐχ ἁπάντων, οὐχ ἁτάντων᾽ ἀλλ᾽ ἐγὼ λέγων ὁδὶ 
χεόλλ᾽ ἂν ἀγτοφήναιμ᾽ ἐχείνους ἔσϑ'᾽ ἃ χἀδιχουμένους. 

ΧΟ. ὙἹὙοῦτο τοὔτεος δεινὸν ἤδη καὶ ταραξιχάρδιον, 518 
εἰ σὺ τολμήσεις ὑγτὲρ τῶν :ιολεμίων ἡμῖν λέγειν. 

41. Κῆν γε μὴ λέγω δίχαια μηδὲ τῷ τελήϑει δοχῶ, 

890. ἐχποδὼν] ἐχποδῶν Τὶ. 

801. πῶς δέ γ᾽ 1δτὶ οὐ νὰ]. Βουρκ. πῶς δ᾽ ἔτ᾽ Ε]μη5]. ΠΙη4. Β]. Μεοίπ. 
ΜῺ]]. Οὐ 1,ν8. 912, χαὶ πῶς ἔϑ'᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλθοιμ᾽ ἐς πόλιν; ΩΡ. 

419. πῶς οὖν διαγιγνώσχειν χαλῶς δυνήσομαι -- τὰ πράγματ᾽ ἔτι μα- 

σώμενος; ΑΓν. 829. χαὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις ---; ΑΘΒ0ἢ. 

Ῥογβ. 488, χαὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη; Ῥτομῃ. 984. ϑορΆ. 

ΕἸ. 1189. χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; ΑἹ]. ῦ28. ὅτου δ᾽ 
ἀπορρεῖ μνῆστις εὖ πεπονθότος, ἰ οὐχ ἂν γένοιτ᾽ ἔϑ᾽ οὗτος εὐγενὴς 

ἀνήρ. Ἐππγ. ΘῸΡΡ]. 441. πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις ---; Τιο. 

901. πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσχοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως; λέγοις ἄν] ἂν οἴη. Τ᾿. δὸ- 
κοίης Ηδιηαὶς. πῶς δέ γ᾽ ἂν χαλῶς, “άχωσιν εἴπερ --- οοπ]. ΒοΙρῖ.. 

808. οἱσιν»} ϑρρ] πάσηι τούτοις. οὔτε Α. (ὐ. οὐδὲ Β. ἢ. βωμὸς --- 
πιστὶς Β, Ο. Ἐ. πίστις --- βωμὸς Ἀ. 

809. οὐδ᾽ ἐγὼ χαί] α. οἶϑα γὰρ χαί (γ86] τοι). 8] οἶδ᾽ ἐγὼ γάρ. 
οὐ ΤΠ. Γ Δ. οὗς Α. Ὁ. 

912. ἐγώ σου Ἰἴθνϊ οὐ νὰ]ρ. Ἐ]Πη8]. Μοΐη. ΜᾺ]]. ΒΡ». ἐγὼ σοῦ Ὠϊπά, 

Προΐο 86 μαροῦ νυϊραΐα, πᾶπιὶ ΘΠ ΡΠ 518 ΠΟ δῦ ἴῃ ΡΙΟΠΟΙΉΪη6, 564 ἴῃ 

φείσομαι. ᾿ 

818. ἐγώ] ἐγὼ (ἐγὼ δ.) ἐγιδίγα Ἡδιηδ ΚΟΥ, 

910. ἡμῖν οπι. Δ, Ηυμο νϑυβιπὶ ἀο]οὺ ΗἩδιηδκΟΥ. 

ο11---818. Ηοβ ἀπὸβ νυν. ὑγδηβρομθ 08. 6586. ΘΘΉΒΟΡΔΠΙ, αὖ ᾿Ππ ΘΥΤΊΠ- 

Ῥογοῦθν ΤΟ ΘΟΡΟΙαἶβ ΒΘηῸ ἰπ γοο8 δοχῶ ---- Ιάοπὶ 5υδᾶοῦ ΒΑΚΠΏΥΒΘΗ. 

θα ονβίαπίέ νϑῖρθὰ χἤν γε μὴ λέγω δίκαια. 

911. λέγω Α. Β. Ο. Ρ. Ζ΄ «1. Ἰϑηλμη. 56}|0]. να ]ρ, Ε]Ι51. Μοίη. Πὶπα. λέξω 

Ἐ. Βοκκ. Βουρκ. Μι]]. ΕΠΡΡ}. μηδέ] μήτε Τ᾿. 
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ὑσχτὲρ ἐτειξήνου ϑελήσω τὸν λάρυγγ᾽ ἔχων λέγειν. 
ΧΟ. Εἰτιέ μοι, τί φειδόμεσϑα τῶν λίϑων, ὦ δημόται, 

518. ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω τὴν χεφαλὴν ἔχων λέγειν] ὙοΥΒα8. Ῥτορῦου 

ἀδούγ!ατη. τὸ ὑτοσηδθο μοβὶπιπὶ υἱδϊοβαβ. [Οἵ δὰ δβρ. 490.7] Αροσίαμῃ 

οϑῦ χεφαλήν δ ἰπὐουργθῖθ ροβίζαμη 6586: 864. αἱ οἱ νοοᾶθα]ο Αἰϊπα 58ὺ- 

βυϊαπηῦ, οὐ] ΠΠπ 510 Ἰηδουργθίαθο, Θουη ΡΤ ῬΓΟΌΔΌ1115 βοηξθηδία 

οϑῦ, ϑουοπάθππι νἱἀοίαν ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω τήνδ᾽ [οἷ. 480.1 ἔχων ἐγὼ 

λέγειν, ῬΙΟΠοΙηΪΠ6 δειχτιχῶς γοβίίο, αὖ τόνδε (στέφανον) ΤΉΘβπι, 980. 

ΙΝ). τὸν λάρυγγ᾽ ἔχων λέγειν ὁο0π]. ΕἸΤΗΒ]. 64. ὨΙπᾶ. τὸν Ἀέφαλον ἔχων 

λέγειν ῬοτΒ. ΒοΈῃ. (ΟἿ. Ῥ]αίομίβ οοτηϊοὶ ν. ἂρ. Ῥ]αΐατοι. Μοσ. Ρ. 801 Β. 
βόσχει δυσώδη χεφαλὴν [Κέφαλον ἘΠΤΗΒ]. δᾷ Αοἢ. 884], αἰσχίστην νόσον. 

Εᾳ. 1868. ἐκ τοῦ λάρυγγος ἐχχρεμιάσας “Ὑπέρβολον. Ν685ρ. 580. τὴν ψυχὴν 

ἐμπλησάμενος “]Ποπείϑους. Τηΐτα 1002. ἀσχὸν ἈΚτησιςρῶντος λήιψεται.) 

τὴν σφαγὴν --- (66]. τὴν χεβλὴν (1) ΑὮτ6π8. ἴῃ Μαβ. ἤθη. ἃ. 1848. δ 

ὙΥΊΘΒΟΙον Ααν. Ρ. 19, οΟἸ]αΐο ἃνὶβ ποιηΐπθ χεβλήσυρις. τὸν φαλῆτ᾽ -- . 
ΒΟΠΠοΙάδυ οὐ α. Βαυγροβ. τήνδ᾽ ἔχων ὑμῖν λέγειν ὁο0π]. ΒοΙΡΚ. πώνϑ᾽ ὅσ᾽ 

ἂν λέγω λέγειν ὁ0π). Νίοΐποκ. ΕὟ. οτη. ΠΙ. ὅ84. (Οἱ νεῦρα τὴν χεφαλὴν 

ἔχων ἰηϊογργθίαἑϊοπβ οαπβὰ δαἀβουιρία ἱρθὰ ροθίδθ συϑὺθᾶ Θχρυ 556. Ραΐαῦ, 

6011. ν. 865. ἐμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν --- ἅπανϑ'᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω.) 

ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑέλω λέγειν ἔχων τὸν αὐχένα Θ0ΠΊ. ἘΠ]Τη5]. (6011. 499) τήν 

γε χεφαλὴν σχὼν λέγειν (ὁχ ἨδαΒΙΠΡῚ 60η].) ΜᾺ]. Τούπμ νϑύβαμῃ 4616- 

νους Ηδιμακου. ΜΙΜΝῚ οἐΐαμι δ] χααπᾶο νἱάθραύτν πο γουβιβ ἃ σ,ΔΙΠΠηδ- 

τἶοο ἰηβα]8ο ὁοπῆοίαβ, (αἰ ποὸη ἰπίο]]Π[ρ σοῦ ΤΊ ΔΘΟΡΟ 115. ΒΟΥ ΉΘΗ ΔὉ 

ἰταῦο Οοτο ᾿ἰπἰουτιπηρθ!. ΝῸΠ ΘΠΠη θΘΠ6 ΟΟΠΡΤΪ πο γΘΥΒᾺΒ ΘΠ Ργδο- 
οοἄρπξὶ. Αἀάϊξαταβ δηΐμη ογαῦ Π]ΘΆΘΟΡΟΙ 8, παρασχεῖν ϑελήσω τὸν αὐχένα 

ἀποτέμνειν Υ6] 51Π|}186 ααἰά θα ἰπίθυγ ΙΓ} 516. σπου πᾶ. ΤΡ86 
ἐοπίαρθαμι τὸν λάρυγγ᾽ ἔχων λέγειν. ΥΕ] τὴν δέρην ---. (Επτ. ΤΡᾺ. Α. 1500. 
σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρδίως. ὅ1Ὁ. φασγάνῳ λευχὴν φονεύων τῆς 

ταλαιπώρου δέρην. Ηρο. ὅ49. παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρδίως. Απᾶτ, 419. 

ἀπαρτῆσαι δέρην. δτο. Ἐς 519. ἐδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη, Ἰ χεν- 

τεῖν, φονεύειν οἷο. Ογοβῦ. Ἰῦτῦ. ξίφος δ᾽ ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπίφρουρον 

δέρῃ.) Με] τὴν σφαγὴν ἔχων λέγειν. (Ρ]αῦ. 1λιοᾺ}]. 18. τῷ Βαχχίδῃ τὴν 

σφαγὴν παρέσχεν. 465. 00. ὡς ἑτοῖμος εἴη τῷ βουλομένῳ τὴν σφαγὴν 

παρέχειν. ἘΔΟΙ1]6. ΘΟΙΠ Πα 87} Ῥοὐιι5βθηῦ σφαγὴν οὐ χεφαλήν.) Υγ6] πάντα 

τήνδ᾽ ἔχων λέγειν. 6] τήνδ᾽ ἔχων οὕτω λέγειν. (Θᾳοᾶ ἀθαϊ ἴῃ 6. 1. 

ΑἸοββοιηδ τὴν χεφαλὴν δᾶ τήνδ᾽ δἀδογρύπμη. ἴθ ὑοχίαπι νυἱαθῦπν ἰγγθρβῖβϑθ 
εὐ οὕτω οχίατραββο. Οἵ, ἂν. 619. ἀπολέψαντα χρὴ | ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τὸ 
λέμμα χᾷϑ᾽ οὕτω φιλεῖν. 111. ἐλϑόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνις οὕτω πρὸς 

ἅπαντα τρέπεσϑε. Ἡοτοά, 11. 42. ἐνδύντα τὸ νάχος οὕτω οἱ ξωυτὸν ἐπι- 

δέξαι. ΤΥ͂. 05. ἔσωϑεν δὲ περιχρυσώσας οὕτω χρᾶται ποτηρίῳ. Χρη. ΟΥτ. 

ΤΠ. 1. 1. προσευξάμενοι ϑεοῖς --- οὕτω διέβαινον. Ἰλοιη, ν». 112. ὑμᾶς --- 

δεῖ --- ἷς ἑαυτὸν ἕχαστον νομίσαντα βλέπειν (τὴν ε]χη»}») οὕτω ψηφί- 

ζεσϑαι. ν». 100. ὁ μὲν νόμος εὐξάμενον κελεύει τὸν χήρυχα μετ᾽ εὐφημίας 

πολλῆς οὕτως ὑμῖν τὸ βουλεύεσϑαι περὶ τῶν πραγμάτων παραδιδόναι.) 
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μὴ οὐ χαταξαίνειν τὸν ἄνδρα τουτονὶ φοινιχίδα; 920 

41. οἷον αὖ μέλας τις ὑμῖν ϑυμάλωνψ, ἐτιέζεσεν. 

Οὐχ ἀχκούσεσϑ᾽, οὐχ ἀχούσεσϑ᾽ ἐτεὸν, ὠχαρνηίδαι; 

ΧΟ. οθὐὺχ ἀχουσόμεσϑα δῆτα. .11. .Ζεινὰ τἄρα πείσομαι. 

γὲ] πάώνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω λέγειν (οἴ. 800 -- 850). ΟἿ, 468. χᾷτα τὴν χεφαλὴν 

ἐχεῖ 1 παράσχες εἰποῦσ᾽ (εἶπέ ὃ" Ὁ) ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοκῇ. 492. Ἐφ. 791. 

ἐϑέλω περὶ τῆς χεφαλῆς περιδόσϑαι. Ῥαμ]. Εν. Ἄοπι. ΧΥ͂ῚΊ. 4. οἵτινες ὑπὲρ 

τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τραχηλὸν ὑπέϑηχαν. ῬΙτΉ]]6 πη ΠΟΟΓΟΤ τη 60η- 

5ιιθ απ παυτὰῦ Π6η]. Ρ. 144. ἐών τις βούληται νόμον χαινὸν τιϑέγαι, 

ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοϑετεῖ, χαὶ, ἐὰν μὲν δόξῃ χαλὸς χαὶ χρή- 

σιμος εἶναι ὁ νόμος, ζῇ ὁ τιϑεὶς χαὶ ἀπέρχεται, εἰ δὲ μὴ, τέϑνηχεν 

ἐπιστιασϑέντος τοῦ βρόχου. 8] ϑέλω λέγειν ἔχων τὸν αὐχένα. 6] ϑελήσω 

χων λέγειν τὸν αὐχένα. 6] τὸν τράχηλον τόνδ᾽ ἔχειν. 6] ἀρηΐᾳαο τόνδ᾽ 

ἔχειν τὸν αὐχένα. Ῥτο ϑελήσω γϑροποπάππι ἴουϑη ϑέλω ᾽γώ. 

920, τοῦτον ἐς φοινιχίδα νὰ]ρ, ΜΔ] τουτονὶ φοινιχίδα. ΟἿ, δὰ 801. 

Ιάομι Ῥτόροπῖῦ Ἠδ]θογύβηα (Ῥγόβορ. Αὐὶϑῦ. Ρ. 118.). Καταξαίνειν τινὰ 

φοινιχίδα να]οῦ ᾿ἴὰ ἈΠ] ΘΠ ὙΘΥΡΟΤΑΤΘ δὐὖ οοποίάουο, αὖ Ραπηΐοοὶ ΘΟ]ΟΥ 8 

Ἰαποδπη τοίοσαῦ βασι πο ΡΟΥδι5. ΘΘΠΒα5 ἰρὶζαν δῦ: Θαϊῃ ἢ ππὸ δ π δ 6 

ἸηδῦδΥ ΘΟ ΘΟΟΥΡῚΠ 5, αὖ νοδύϊβ Ραπϊ 66 ἃ [αὐ ἢ Κ6Π0]: μὴ οὐχὶ λίϑοις 

αὐτὸν κἱμάσσειν, ὥστε φοινιχοῦν αὐτῷ ποιῆσαι τὸ σῶμα. τὸ δὲ χκαταξαίγνειν 

ὡς ἐπὶ ἐρίων ἔϑηχε" διὸ χαὶ φοινιχίδα εἶπεν ὡς ἐπὶ ἱματίου. ῬΒούϊ5 

Ρ. 32, 32: Ἔς φοινιχίδα (φοινικίδας οοα.) χαταξᾶναι" αἱματόρρυτον ποιῆ- 

σαι" οἱ δὲ ὅτι εἷς φοινιχίδα χατέξαινον τὰ ἔρια" οἵ δὲ ὅτι οἵ «Τάκωνες 

ἐν «φοινιχίσι παρετάττοντο. 

821. οἷος Α. Β. Ο. Ρ. Σ΄ Ζ. ΑἸᾷ. ΒΥι. Βειρῖ. οἷς ϑυϊᾶ, ἴῃ χαταξαίνειν 

οὐ φοινιχέδα. οἷον Τὰ. Ε]Π.5]. Ὀὶπα. Β]. ΜῈ]. Ἐδάάο: {Π0}! ΟΥ, 447. 801. 

γ68ρ. 1889. οἷον --- ὑμᾶς --- φρυχτοὺς σχευάσω. ΤῊ. Τ04. μέλας] (γα. 

μέγας. τις} ἐφ᾽ Τ᾿. ΕἸΠη8]. (1) ποη ὅὅαἰά. ἐπέζεσεν Δ. οἴο. ἐπέξεσεν 

(ϑαρτ. ἢ Β. . ἐξέζεσεν. ὅ'64 οἵ, ΤΊ Θβιη. 408, τὸ μὲν --- ὀξυϑυμεῖσϑαι σφό- 

δρὰα --- οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽ οὐδ' ἐπιζεῖν τὴν χολήν. ὅορῃ. Οοά, Ο, 484. 
ὁπηνίχ᾽ ἔζει ϑυμός. Ἐὰν. ΤΡ’. Τ, 981. δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσε. 

Ηδθο. 589. δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσε. Ἡοτοά, ΥἼΙ. 18. ἀκούσαντι 
μέντοι μοι --- ἡ νεότης ἐπέζεσε. ΒΑΡΥ. ΕδΡ. 9ῦ, 00. χολὴ δ᾽ ἐπέζει 

χαρδίαν. 

ϑ22. οὐχ -- οὐκ Α. Ἐ. οὐδ᾽ --- οὐκ Β. Ο. Γ΄. 4. οὐδ᾽ -- οὐδ᾽ Ῥ. Καί. 

Ῥουβ. οὐδ᾽ 5616] ἴῃ ΑἸΆά. 
828. γ᾽ ἄρα Ἐ. 4. ΑἸ. γ᾽ ἄρα Β. Ο. Ρ. Γ΄ χ᾽ ἄρα Α. τἄρα ἘΠπι8]. 

ΒυϊύΖβοι. δα ἤδη. 252. τἄρα Τϊπα. Μοίη. οἷο. [ἴῃ πδὸ Ἰοαπθπαϊ Του ηι]ἃ 
ΒΟΙΘΏΠΘ δϑὺ τοὶ, αὖ τηοπαὶῦ ΕἼ] Π5]. Ἄρα δεινὰ τἄρα πείσομαι το 485 
ΑπρΊοΘ: “1 5881] θ6 ὈΔΑΙΥ ἐτγοαϊοα ὕποπ (1 ψ1}} θ6 Βαγ ἀροὸη πῖθ, ἴἴ 

γου σποηί)." ΟἿ, Βαη. 258. δεινὰ τἄρα πεισόμεσϑα. Αν. 1220. δεινότατα 
γάρ τοι πεισόμεσϑ᾽. Ἐπ]. θῦ00. δεινὸν μέντῶν ἐπεπόνϑη. Τ,γχ8. 1098, 

δεινὰ τῶν (τοί χ᾽ ὃ) ἐπεπόνϑεμες. Ῥ]αῖ, αοτρ. Ρ. 810 Ο. δεινὰ μέντῶν 

πάϑοις. 



48 .«ΨΡΙΣΖΠΟΦΟΝΟΥΣ 

ΧΟ. Ἐξολοίμην, ἢν ἀχούσω. 11. ἸΠηδαμῶς, ὠχαρνιχοί. 
ΧΟ. «Ὡς τεϑνήξων ἴσϑι νυνί. .11. 4“ήξομἄρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ. 838 

᾿Ἡνταττοχτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλ- 
τάτους 

ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὃς ἀτεοσφάξω λαβών. 
Εἰττέ μοι, τί τοῦτ᾽ ἀτιειλεῖ τοῦσεος, ὦνδρες 

δημόται, 

τοῖς ᾿Τχαρνιχοῖσιν ἡμῖν; μῶν ἔχει τοῦ τταιδίον 

τῶν “ταρόντων ἔνδον εἴρξας; ἢ) ̓χεὶ τῷ ϑρασύίνεται; 880 

41. Βαλλετ᾽, εἰ βούλεσϑ'᾽᾽ ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαιϑερῶ. 
Εἰσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνϑράχων τι χήδεται. 

ΧΟ. Ὡς αἀπωλόμεσϑ᾽᾽ ὃ λάρχος δημότης ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 
“4λλὰ μὴ δράσης ὃ μέλλεις μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς. 

924 --Θθ21. Ηδθο ἴΐὰ οτάϊπαῦ Ἠδιηακου: ΧΟ. ἐξολοίμην ---- 4. δηξό- 
μᾶρ' --.- ΧΟ. ὡς τεϑνήξων -- 47]. μηδαμῶς --. 

924, ἐξελύμην Ἀ. ᾿ ᾿ 

890. νυνί Δ. Β. νῦν Ο. Γ΄ νῦν γε Β. ΑἸΙα. δήξομαι γὰρ ὑμᾶς Α. Ὁ. 
δήξομαί γ᾽ ἄρ᾽ ὑμᾶς Β. ΑΙ4. δείξομ᾽ ὑμᾶς ἀρ Ἐ. δήξομ᾽ ἀρ᾽ ὑμᾶς Βοη. 

Τανθβ. ΒυαποΚ. ΕἼ]Π15]. ΒΕΡρκ. ὙΥεἶβ. (46. ἄρα οοπίογθηβ 841. βρη. 999. 
898. Αν. 161. 1801. Ρδο. ὅ82. 898. Τ1,γ8. 998. Ρ]. 876.) δήξομαί γ᾽ ὑμᾶς 
Ῥούβοῃ. δήξομ᾽ ὑμᾶς τἄρ᾽ Ἤρττη. Ρτδεῖ. Οοα. Ο. ρ. ΧΧΠ. δήξομάαρ᾽ ὑμᾶς 

Ὀἰπά, Β]. Μεοὶπ. Μ]1]. Οἵ. Ρὰᾶς. 532. χλαύσἄρα σύ. ῬῚ. 8160. οὐμώξἄρα σύ. 

ΤῊ. 248. οἱμώξετἄρ᾽ ---. 916. χλαύσετ᾽ ἄρα ---. Ἄδη. 09. Κα. 1919, Εαξα- 
Τὰ δήξομαι ἸορΡΊθαΥ οὐΐϊδηη ἔπι. ΒΆΘΗ. 851. μάλιστα γάρ νιν δήξομαι 

δράσας τάδε. ρα. 1901. οἵδ᾽ οὐχέτ᾽ εἰσί" τοῦτο γάρ σε δήξεται. , 

920. ὑμῶν] ὑμῖν Βοῖβκ. Βοῦρκ. Ευϊίζβοι. (9 4ππ. Αππ. 1829. ρ. 8). 

τοὺς φιλτάτους] Ἀπ τὰ φίλτατα Ὁ 

928, ἄνδρες να]ρ. Ποαὶ ὦνδρες. ΟἿ, Ρ]. 892. ὦνδρες δημόται. 65. 34. 

ΝΡ. 1487. ὠνδρες ἥλιχες. 

929. τοῖς ᾿χαρνιχοῖσιν ὑμῶν; μῶν ΑἸά,. τοῖς ᾿ἀχαρνιχοῖσιν; ὑμῶν μῶν 

Καί, ΒΓ. τοῖς ᾿χαρνιχοῖσι; μῶν ὑμῶν Βεπί]. τοῖς ᾿ἀχαρνιχοῖσιν ἡμῖν; 
μῶν Ἐ]ΤΗ8]. ΠΙπ4, οἔο. Οὐ. Ῥαο. 918, Τρυγαῖος ἀϑμονεὺς ἐγώ. ἡμῖν Α.Β. 

Β.. Γ. 4. ἘΠπΙΒ]. ὑμῶν ΑΙ. Βν. οἷθ. τοῦ Α. Β. Ο. του ΒΕ. ὃ Γ΄ 4. ΚΚαδέ. 
Βορκ. οἷο. Ὶ 

880. εἴρξας Α. Β. Ο. εἴρξας Β.. Γ΄ “1. ΑΙ4. Ἐπδῦ. ν». 1587, 8. τὸ εἴργω 

ἐπὶ μὲν τοῦ χωλύω ἐψίλουν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐγχλείω ἐδάσυνον. Μ΄. Τι0}. δὰ 

ΑἹ. 168. οὐ οἵ, ἀν. 1082, τὰς περιστερὰς -- εἵρξας ἔχει. ἢ ᾽πὶ τῷ Β. 

ἢ ᾿πὺ τινι (510) Α. ἢ ̓ πί τῳ Ο. Φα. ἢ ̓ σϑ᾽ ὅτῳ (ν61] ἢ ̓ στὶν ᾧ) θρασύνεται; 

9391. βάλλετε Α. βούλεσϑε Ἐ. 

999. ἀπολόμεσϑ᾽ Ἦ. δ᾽ οηι. Ἐ. 

834. μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς] μηδαμῶς, μὴ, μηδαμῶς οοπ]. ἘΠΜΒ]., 601]. 
Ρδς. 85. μηδαμῶς, ὦ δέσποϑ᾽ “Ἑρμῆ, μηδαμῶς, μὴ μηδαμῶς. Ναυϊραύαχῃ 

-- 

νυ οι χακ ῖ 

᾿ς ἀὐυ ς μα. «νυν  δν. ἀπ ἃ...,κ τ 

ὡς 
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41. Ὡς ἀτοχτενῶ. Κέχραχϑ᾽᾽ ἐγὼ γὰρ οὐχ, ἀχούσο- 
μαι. “4ντ. 980 

ΧΟ. “41;τολεῖς ἄρ᾽ ὁμήλικα τόνδε φιλανϑραχέα. 
“1. Οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠχούσατε. 

ρηοβοῖῦ ϑυϊᾶδβ ἴῃ γν. Τιοροπάππι [ὈΥβᾶη οοπίτὰ ἴῃ Ῥδο. 1]. 1. μηδαμῶς, 

ὦ μηδαμῶς. ΤαϊοΙΡαΠχουῖη. ἃαΐθιη ἀλλὰ μὴ δοάσῃς ὃ μέλλεις μηδαμῶς, 

ὦ μηδαμῶς. ΟἿ, Ἐὰν. ΟΥ. 1598. ὦ ἄ, μηδαμῶς δράσης τάδε. 

880. ἄρα τὸν ἥλικα Ο.. Π.. Ζ. Μοά. 9. ΑἸΑ. 5680]. ἄρα (ΒαργΓ. τὸν) ἥλικα Ἀ. 

ἄρα 9’ ἥλικα Β. 4. σὺ τὸν ἥλικα Βεπί]. δὲ τὸν ἥλικα Ε]πΙ8]. ἄρ᾽ ὁμή- 

λιχα Ἐοἰβῖρ. Οὐπ]. γν. 210. (βίπθ ἰηθουτορδίϊομθ, αἱ δαὶ “τόνδε 0}]6- 

οὔπμη ἰπί8]]ρῸὸ, φιλανϑραχέα Ῥταθαϊοαύατη: ΟΠ ΡΤΟΡΌΘΙ πὸ ἀοβι θυ ἔιῦ 

ΑΥΘΙοα] 5, ααἱ οδῦ ἴῃ να]ρ. βου ϊρύαχα.) Β]. Βουρκ. Μριη. Ὀὶηα. ΜᾺ]]1. ἈΠῸ}. 

ἄρ᾽ ἀφήλικα ΒοΥρῖ. Οὐτημ. Ρ. 209 (0011. ΡΟ]]. Π. 117. «Φερεχράτης δὲ τὴν 

γεραιτέραν ἀφηλιχεστάτην [-τερανῦ}, ὡς χαὶ Κρατῖνος ἀφήλιχα γέροντα. 

ατδιηη. ΒΟΚΚ. Ρ. 410, 21. ἀφήλιχα, τὸν πρεσβύτην --.- ἽΠοπι. ΝΜ. γ. 20. 

οα. ΒΙίβοῃ. ῬΏγνη. ΒΟΚΚ. Ρ. 1.) ῥσορ. Μοίῃ, δὰ τὸν ἥλιχα Τὶπα. οἰΐπι. (δα 

δὰ ορϊοογατη ὕδηύιμη οδί, οὖ ἃ0 Αὐψθοσαση, ΡῬυδθοῖΡ 6. ΘΟ] ΘΟΤ ΠῚ, 60}- 

Βιθθπαϊηθ. ὩΡΠοσσοῦ, αὖ ᾿ποπϑῦ Βοιρκ. Οὐημ). Ρ. 997, «αὶ ποῖ Πηα] {ΠῚ 

ὑπ αϊν Ῥηούϊο ». 480, 18. ἹῬΡάώ: ἀντὶ τοῦ δή: οὕτως Πλάτων.) Ου1ὰ τοροποι- 
ἀπ 510 ἱποθυύπηι οϑῦ. Ηδβ διμθηδαύοποβ ρσόροπο: ἄρ᾽ ἔμ᾽ (ν. ἅμ) ἥλικα, 

γ6] ἄρ᾽ ὁμήλιχα. 6] σὺ τὸν ἥλιχα, νο}] γὰρ ὁμήλιχα, νοὶ] τὸν ὁμήλιχα, 

γ6] ἐμὸν ἥλιχα (οὰτη ἰπΐθτν.). Ἐχ ἢἰδ Ομ 5. Θυπηῦ ἔογίασβο ἀα]ΡῚ8 

τη χῖτη6. ῬΙΟΒΔΌἾ]Π15 νἱἀθαΐαν ἀπολεῖς σὺ τὸν ἥλιχα ---; αὖ ὁ λάρχος ἃὈ}}06]- 

Ἰοῦιν φιλανϑρακεὺς ἡλιξ, ου͵π8 οχίζίαμη, αὖ 50418]18. ἴῃ θαδοιηααθ ἃγίο 

5Β0011, Ἰπρσοαῦ οὐ γουύοσο ὁοηθίθν. Εὖ 5ῖ0 ἴθγ8. Ἰούστῃ ᾿πύ]]Πρὶῦ ΘΟΠαύσιιδ: 

“Ια Ιοα]6. ὁονθομ (τόνε) ἀθααδ] πὶ ϑαθχη αἰοϊῦ, ααοπίαη αἰὰ 60 {8118 

Γαοτδξ, οὐ φελανϑρακέα (ἀαποὰ ἐδούπμη δα Ἰμ]δαῦ!οθι νοοθα} φιλώνϑροω- 

πος), ααἰῶ ἰπῦθι ΘΔ ΡΟΠ 65. δῦ ΘΟ 6 πὶ Δ θΟΠΔΥ απ απὰδὶ απδθάδηι) π6668- 

Βιύαο οὖ διηϊοϊ ἰὼ ᾿πίογοθα τ, Αὐ, 51 Ἰοοὰπι Ῥ6Πη6 ΡΟΓΡΟπ δ, 56 ΙΡΒῈΠῚ 

Ῥούϊι5. ἥλικα φιλανϑραχέα τοῦ λάρχου ἀἴοθγο νἱἀοὈἰθασ Οὐ ρῃδθαβ. ΟἹ. 592, 
εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνϑράχων τι κήδεται. 848, ὀλίγου δ᾽ ἀπέϑα- 

γον ἄνϑρακες Π]αρνήσιοι. οὐ δᾷ 6012. ὕπαρ φιλανϑραχέα (απαϑὶ φιλάν- 

ϑρωπον) πὸπ ἴδῃ ΘΟΡΪπαπη (ἰοὶ βαρ οαγ} ἸΙοοῦ, ααδὴ δημότην 678 

ΑΟΒΑΥμθηβοη. ϑουϊρύσσα 9) ἴῃ Β. “1. οὐΐα νἱάθαϊιν οχ τὸν Ῥ6Γ ΘΟΙΡΟΠ- 

ἄϊαπη βουϊρίο. ΟἿ, Αν. 2347. λειμῶνά τ᾽ (τὸν Β.) ἐρόεντα. Ἰ)οἰπάθ. σὺ δι 
δὲ πηϑῦἱ {]ΟΙΘμαἹ στα ἴῃ ἄρα τπαφαύπιῃ. Οἵ. ϑὅόορῃ. ΑΔ]. 901. ὦμοι, 
χατέπεφνες, ἄναξ, τόνδε συνναύταν, ὦ τάλας. Δυΐ. 151. ἥδ᾽ οὖν ϑανεῖται, 

χαὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινα. ἘΠ. 808. ᾿ρέστα φίλταϑ', ὥς μ᾽ ἀπώλεσας ϑανών 

ἔν. ΤΡ. 1. 548. τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων, τιρὸς δ᾽ ἀπώλεσέν τινα. Ἀπᾶγ. 899. 
τὸν παῖδά μου χτενεῖτε; Ηθο. 281 ---282. μῆλιξ Ἰορίταν Ἐπὰν. ΗΙΡΡ. 1098. 
Το 1188. ΑἸο. 906. Βδοοη.- 901. Ἡεοτοά. 1. 99. ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες οἷο. 

891. οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς] ὑμεῖς οτη. Α. οὐδ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ὑμεῖς λέγον- 
τὸς τηϑ]ϊῦ ΘοΡταθα8. 

4 
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ΧΟ. 14λλὰ νυνὶ λέγ᾽ δ τι σοι δοχεῖ, τόν τε “αχε- 
δαιμόνιον αὐτὸν ὅδιτοίῳ τρότεῳ σοὐστὶ φίλον" 

898. νῦν Α. Ο. Β. Γ. Μεᾶ. 9. ατορ. Οογ. ρ. 129. γὰρ νῦν Β. Ζ. νυνὶ 

Βϑηΐ]. Ἐ]Π5]. εἴς. εἴ σοι δοχεῖ Ἀ. Β. Ζ΄. 4. Μεα. 9. νυ]σ. Ὠϊπᾶ. οἴο. 

ὦ σοι δοκεῖ (Οὐ. εἴ τοι σοι δοχεῖ ᾿. ὅ τι σοι δοχεῖ ἘΠΠ15]. οοπῇ. Μοὶπ. (Οἵ, 

ΤῊ. 9106. ἀλλὰ πρᾶτϑ᾽ ὅ τι σοι δοχεῖ. ῬῚ. 481. ὅ τι σοι δοχεῖ. Α6ἢ!. 569. 

λέξω --- ἅ μοι δοχεῖ. 481. ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοχῇ.) εἴ τοι δοχεῖ σοι ΒοΙρκ. 

τόν τε ““αχεδαιμόνιον . Β. Ο. Ῥ. Τ' 4. Μοᾶ. 9. τὸν “αχεδαιμόνιον 

ΒΗ. οὐ ατορ. τὸ “Ζ2αχ. Βουρκ. Ἐδρϑίθπαθμι λέγε ὁχ ργδθοοάθπίθαβ. Αὐθοδπη 

βὐγποίσσαμη ποίας ἀτορ. (ὐ. Ρ. ὅ8. Ῥοπὶ οπίπὶ τὸν “Ἱακεδαιμόνιον αὐτὸν 

Ρ͵ΙῸ περὶ τοῦ «“1αχεδαιμονίου αὐτοῦ. Οἵ.  65ρ. 1284. εἰσί τινες οἵ μ᾽ ἔλεγον 

ὡς ---- Νὰ. 1148. χαί μοι τὸν υἱὸν εἶ μεμάϑηχε τὸν λόγον | ἐχεῖνον 

εἴφ᾽ -. Ἀν. Τθ0Ί. τοὺς πετομένους (Ξ6 801: ἀντὲ τοῦ περὶ τῶν πετομέ- 

νων) ἢν ἔρη. ῬΙαῦ. Ηρ». Μα]. 804 Ὦ. λέγετε γάρ μὲ ὡς ἠλίϑια --- πρα- 

γματεύομαι. Ἀ656}. 6. ΤΊη. 6. 21. ἕνα μή μέ τις εἴπῃ ὡς ἄρα λίαν ἀχρι- 
βολογοῦμαι. λέγε Μαά. 9. 

"899. ὅτε (ὅ, τε Α.) τῷ τρόπῳ σοὐστὶ (σοὔστι Β. “1. σοῦστι Ἐ. σοῦστι Γ΄. 

σοῦ ᾽στι ΝΙεα. 9. αταρ.) φέλον (φίλος Β..} Τρτὶ οὐ ἄτορ'. οὔ γα]. ὅττῳ τρόπῳ 

σοὐστὶ φίλον Β6πί]. ὅτῳ --- ὅ08]. (Ἔχ 56Π0].}) ὅτε τῷ ἘΡΘΊΗΙ σοί ᾽στι φίλον 

Ῥούβοη. ὅ τι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον Τϊπά. 64. 1825. ὅτε τῷ τρόπῳ σοὐστὶ 

φίλος Ὀϊηπα. Μοΐπ. ΕΠΡΡ. οὐ (τῳὺ ΜῈ]. αὖὔϑ' ὅτῳ τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον 

Βοῖρι. ὅ τι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον ϑομαρῖ. δ ατορ. Ο. Ρ. 128. 6 
Ποῦ Ἰοοοὺ τϑοῖθ πα ]οαῦ Ε]ΠΙ5] ῖπ5: “Ηδθο βἰπθ ἀαθϊο οοττρία βαπῦ, ααδπη- 

«πᾶῖ παμηΘΥἿ 88 015. ΘΟΙΏΤηΟ 8 ΒΊΤΟΡ ΘΟ γΘυΒα] τοϑροπαθηΐ." ΒΘΡΟΠΘΠ ΠῚ 

ΒΙΒΡΙΟΔΡΤ ὁποίῳ τρόπῳ σοὐστὶ τρίλον, οοττορία αἰρ ΒΓ ΠΟΠΡῸ ἷπ ὁποίῳ, 

αὖ ἴῃ Εὰτ. ΒΠ65. 1038. ὁποῖον εὔχεται. 18. χρυφαῖος ἐν πέπλοις. Ηδτο. 

Ε΄. 901. γεραιὸν ὡς στένω. οὖ ἴῃ 5001] ΘΘ]ΘΌΘΥΤΊΤΩΪ γοῦϑιι. εἴϑ᾽ ἐξῆν ὁποῖός 

τις ἦν ἕχαστος οἴ. ὅ816ὸ ποῖἴεῖν, δείλαϊος εἴο. Υ. 5614]. 46 Ψ. Ὁ. νΡ. 101. 
Ποίῳ τοόπῳ ἰηςοιτοραίννα ἸΘρΊα. ΑΘΒΟΠΥ]. Ῥτοιη. 100. ὅορῃ. Απί, 1298. 

Οοᾷ. (]. 415. τρόποισι ποίοις 409. Τϑηξαθατη οἰΐδιη ὅ τε τῷ τρόπῳ 
σου ᾽στὶ φίλον, αὐαἱοα αἱ ἃπίπιο σπὸ γοΪαρ8 οϑύ. (ΟἿ. 869. λέξω δ᾽ 

ὑπὲρ “1ακεδαιμονίων ἅ μοι δοχεῖ. 481. 860. ὅορῃ. Οϑᾷ. Ο0]. 1905. ἔστω 

δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 964. ϑεοῖς γὰρ ἦν οὕτω φίλον. Οθᾷ. Ἐ. 862. οὐδὲν 
γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον. Ἐ]. 816. ἱστόρει τέ σοι φίλον. 1801. 

ὧδ᾽ ὅπως χαὶ σοὶ φίλον. ΑἹ]. 1400. εἰ δὲ μή ᾽στέ σοι φίλον. Ἐπ. Ηθ]. 

1411. αὖϑις χελεύω, χαὶ τρίτον γ᾽, εἴ σοι φίλον. ἌΠ65. 848. φράσω γὰρ 

δὴ ὅσον μοι} ψυχᾷ προσφιλές ἐστιν εἰπεῖν. ῬΊαῦ. Τιϑοῃ. 189. λέγ᾽ οὖν 
ὅ τί σοι φίλον. Τ]ιοδοί, 162 Ο. ἀλλ᾽ εἰ οὕτως --- σοὶ φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ 

ἐχϑρόν. ΟΥἱ. 48. εἰ ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. Ομ γπι. 18. εἰ 

οὖν σοι φίλον, ἐϑέλω σχοπεῖν οἷο. Τμθαρ. 180. ἐὰν μὲν τῷ ϑεῷ φίλον 
ἡ. ῬΉΙ]. 12. ὅπῃ ἐχείνῃ φίλον. 50. διέξελϑε ὅπῃ σοι φίλον. Τπιοῖαπι. Ῥβδῖι- 

40]. 81. πρᾶττε μὲν ταῦτα ὅπως σοι φίλον." ΡἸΠ]οραΐτ. 4. εἴ σοι φίλον, , 

ἄχουε. Τοχ. 40. ἐμὲ ἀντὶ τούτου λαβὼν κατάχρησαι πρὸς ὅ τι σοι φίλον.) 

γε] ἔτι τῷ (γ6] ἄϑ᾽ ὅτῳ) τρόπῳ σοὐστὶ φίλος. Ν6] ἔϑ᾽ ὅτῳ τρόπῳ Ἢ 

᾿ 
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ὡς τόδε τὸ λαρχίδιον οὐ “τροδώσω ττοτέ. 840 
41. Τοὺς λίϑους νύν μοι χαμᾶζε ττρῶτον ἐξεράσατε. 

ΧΟ. οὑτοιί σοι χαμαὶ, χαὶ σὺ χατάϑου πάλιν τὸ ξίφος. 

41. 11λ.᾽ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγχάϑηνταί 
στου λίϑοι. 

ΧΟ. ἘἘχσέσεισται χαμᾶϊζ᾽. Οὐχ ὁρᾷς σειόμενον; 
᾿Ζλλὰ μή μοι τερόφασιν, ἀλλὰ χατάϑου τὸ βέλος᾽ 848 
ὡς ὅδε γε σειστὸς ἅμα τῇ στροφῇ γίγνεται. 

φίλον. 6] ὅτι τῷ τρόπῳ (ἀποάδηη τη040) σουστὶ «τρίλος (οἴ. 809 ---814). 

6] εἴπ᾽ ᾧ τρόπῳ σοὐστὶ «λον. 61 ἀοπίαπο ἀγάϑ᾽ ᾧ τρόπῳ σοὐστὶ 
φίλον. {ύταιπαπθ Ἰθοῦϊοπθηι. φίλος οὐ φίλον πογῖὺ 5610]. Ὅτῳ τρόπῳ 

Ἰερὶθαν Ε60]. 209, τῷ τρόπῳ ἂν. 1021. δῃ. 1404. ὕδνθ νθῖὸ πὸ τῷ 

τρόπῳ φίλος δ ΤιλοθΔοιπο τη τϑίθυαβ, πᾶπιὶ τὸν τρόπον Ῥούϊι5. ἀϊοθη- 
ἄππιὶ [αϊδδϑύ, αὖ ἂρ. ΠΙΠάτοΙ. 11. 8. μέτριος τὸν τρόπον. 11. 18. τίς ἐστι 

τὸν ἴδιον τρόπον. ἘΠΟ]. 1101. ταῖς ἑταίραις τὸν τρόπον προσειχέγαι. 

ΞΘΉΒ15 Ἰοοὶ ἴο [ογύαββο δύ, “Ἰρϑαη 6. 60 ΤΔΟΘα ΘΙ ΟΠ 11) Ργδοίουθα 

(Ρυαθαϊοα) αἀποτηοᾶο (πηι 0} οι 1581}} Εἰ] ΘαΤ5. 510. Α ΟΥΙΠΪΠ6. ἃγηΪ- 

οἰδίαθ οὐρὰ Τιδοθδοιηοηΐοβ ρασραῦ 56. ΠῚ ΘΟΡΟ]15. ἰηἴτα 509, 01 αἸοῖέ ἐγὼ 

δὲ μισῶ μὲν “αχεδαιμονίους σφόδρα, οἷο. δεᾷ πιπο νΘΎᾺ ΤΠ γἱα6- 

αν φέλον. 

940. τόδε οἴη. ἃ. λαρχίδιον Ἀ. Τὰν. να]ρ. λαργνακίδιον Β. Ο. Ρ. “4. προ- 

δώσω ποτέ Α. προδώσ᾽ οὐδέποτε Β. Ῥ. «1. 
841 τοὺς νῦν μοι λίϑους ΡΥ οὐ νὰ]ρ. τοὺς λίϑους νύν μοι Βν, Ὠϊπηά. 

οἷο. τοὺς λέϑους νῦν μοι ΒΘηΊ1]. χαμάζε Α. Β. Ο. Β. χώμαζε ΑἸΑ. χαμᾶζε 

Βι. οἵο. χαμάζε 5ου10ὶ 1080 (ἀοοίπρ. δα ΤΠ θοάο5. αὐ. Ρ. 292, ΕΌΥΤΠΔΙΪ 

“Θηἶπι ἃ χαμαί. Τάριῃ ἰάθη χαμᾶϑεν (τανῖπ5 χαμάϑενι) Ργοραῦ. ΟἿ, Ἐλαιϑί. 

Ῥ. 999, 22. ΑΡ 111. ἀ6 Δᾶν. Ρ. 608. 
842, σοι] σου (ὁοτΥ. σοι) Β. ΡΥ. πάλιν Δ. 566. 1. ξίφος} βέλος 

8. ῬΥ. ὁΣ ν. 845. 
348. μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν] Ῥτδοροβί ϊοπϑιι οὐαἰ ἐς δα] 45 ἴῃ ᾿Εγχάϑετος. 

516 ἴῃ ὕ8βρ. 1114. ᾿“2λλὰ χαὶ χηφῆνες ἡμῖν εἶσιν ἐγκαϑημένοι. Τῃ Κα. 

1884. γ8βρ. 1711. οὐ Ἠοϊοαβὶπ ἃρυὰ Αἴπθῃ, Ρ. 111 Α. Ἰερθπάμπι, βῖπθ6 Ῥτδθ- 

Ῥοβίψίομο, τοῦ Παραϑῶνι τροπαίου. (οπίταγππι νἱξίαιη οϑῦ ἴῃ ο8ρ. 492, 

αδὶ τϑροποπᾶνπι τὠφϑαλμὼ ᾽ν χύχλῳ. Αἀά4ο Ἐᾳ. 8017. Οιἐἱόν σὲ δήσω ᾽ν 
τῷ ξύλῳ. 1049. «1ησαί σ᾽ ἐχέλευ᾽ ἐν πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ. ΝᾺΡ. ὅ92, Εἶτα 
φιμώσητε τούτου ᾽ν τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα. ῬΊαῦ. 1120. Οἴμοι πλακοῦντος 

τοῦ [τοῦ ᾽νὉ] τετράδι πεπεμμένου. ἘΤΙΜΒΤ,, Θὰ ἐν οαπη ὅαϊ4α ΟΠ 1510. 
Ποῖα τούπεαϊξ Πιπᾷ. ΟΥ Ῥ]αῦ. Τηθαοθί. 184 Ὁ). εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν ... 

αἰσϑήσεις ἐγχάϑηνται. οὐ δὰ οϑερ. 490. ἐγκάϑηνται) ἐγκάϑωνται Μα]]. 

Ἰποοπβυ]ο. Ὅπως μὴ πος 56π81 ΠῸΠ Πἰβὶ απ ἱπα]οδέϊνο ἡπηρΊ αν. 

544. χαμάξ᾽ Β. χαμᾶξ ἃ. Ἐ. 

840. στροφῇ (βαρτ. στρόφιγγι) Β. στρόφιγγι Γ΄ οὐ ν. 1. ἃ}. 8680]. 
γίγνεται Ἐ.. Γ. 4. γίνεται Α. Β. Ὁ. 

4 
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41. Ἐμέλλετ᾽ ἄρα πάντως ἀνήσειν τῆς βοῆς. 
Ὀλίγου γ᾽ ἀντέϑανον ἄνϑραχες Παρνήσιοι, 

841. ἄρα πάντες (βὶς Α. Β. Β. Γ΄ «1. Μοᾶ. 9. ΑΙ4. ἄρ᾽ ἅπαντες 6.) ἀνα- 
σείειν βοῆς (βοὴν Β.. οοττ.) 1ἰδυϊ. ἀρ᾽ ἅπαντες ἀνασείειν βοῆς Ἐ]ΤΗΒ]. ἄρ᾽ 

ἅπαντες ἀνασείειν βοὴν Ὀϊπα. ΒοΙΡΚ. Ε]Ιη5]. π. τη8. ἄρ᾽ ἅπαντες ἀνήσειν 

τὴν βοὴν Μα]]. ἄρ᾽ ἅπαντες ἀνήσειν τῆς βοῆς ΒΡ». ἄρα πάντες ἀνήσειν 

τὴν βοὴν 60η]. ΒΕΙΡΚ. ἄρα πάντως ἀνήσειν τῆς βοῆς ον. Μίοῖπ. ἄρ᾽ ἀνή- 

σειν ἅπαντες τῆς βοῆς ΒΙ]. (Τα οἄπδα ἐπγθάσαπι ἐπουὶϊξ Ρβουρῦϊο δυο] 

τῆς ἃ Ργδϑοθάθηι 5υ11808 --- τες) Τοπίαθαιη ἄρ᾽ ἀνήσειν ποϑ᾽ ὑμεῖς τῆς 

βοῆς, 6011. απ. 208. ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ' ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 68. 4θ0. 

ἄρ᾽ ἐμέλλομέν ποϑ᾽ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ; ϑιδᾷ γοιϊδδίτηα δβϑῦ 
ΠοΡΥαθὶ οιηθπαδθϊο, ααδ6 Τ21}] οὐδ 1051 ἴῃ τηθηΐθμι γοπογδῖ. Οἵ. Ῥδο, 518. 

ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε. δι. 00. τὴς ὀργῆς ἀνέντες. 

Επτ. Μρα. 454. σὺ δ᾽ οὐχ ἀνίης μωρίας. Τ,.Υ8. 5980. σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν 

βοῆς. Πάντως νεα]οῦ ΑΠΡΊΙΟΘ, ΒΈΌΤΘΙΥ, οογύδι ]γ. ὕοβρ. 6008. ἔμπλησο 

λέγων᾽ πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ ---.- ΘΊΠΗΪΠ1 ΘΥΤΟΥΘ, ΗΪ ΤΆ110Υ, ὄντως ἴῃ. 

ὄντες Δ 0 ΝᾺ. 1200. 6 πος πιϑὰ νϑὶ μέλλειν οἵ. ΝΡ. 1801. φεύγεις; 
ἔμελλόν σ᾽ ἄρα χινήσειν ἐγώ. Ἤοπι. Οἄ. λ΄. δὅ8. οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλες } οὐδὲ 

ϑανὼν λήσεσϑαι ἐμοὶ χόλου. ὅορῃ. Α1. 920. ἔμελλες τάλας ἔμελλες χρόνῳ 
- ἐξανύσειν χαχὰν 1 μοῖραν εἴς. 1020. εἶδες ὡς χρόνῳ | ἔμελλέ σ᾽ -- 

ἀποφϑιεῖν; ῬΏΪ]. 1082. ὥς σ᾽ οὐχ ἔμελλον ἄρ᾽, ὦ τάλας, λείψειν οὐδέποτ᾽. 

Απῦ. 408. τούτων ἐγὼ οὐχ ἔμελλον --- τὴν δίχην δώσειν. ἘΠ. ὅ88. οὐχ 
ἔμελλέ μοι δώσειν δίχην; Επτ. Μά. 1854. σὺ δ᾽ οὐχ ἔμελλες --- τερπνὸν 
διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοί. Ηδρτν. 28ῦ. ἐνθένδε δ᾽ οὐχ ἔμελλες αἰσχύνας 

ἐμὲ 1 ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽. Ογο]. 0699, δώσειν δ᾽ ἔμελλες ἀνοσίου δαιτὸς δίχας. 

ΤΉΘΟΟΥ. ΧΧΙΠ. 181. εἶπε, τὰ δ᾽ οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλε ϑεὸς μεταμώνια ϑήσειγ. 

Τη απἶθιβ Ἰοοῖβ Ομ ἶθιβ ἑαξυτὶ. ᾿πῆπηγαβ Ῥοδὺ σϑυθατη μέλλειν βϑααϊθασ, 
ΠῸΠ ῬτΘΒΘηὔ5, αὖ δῖο γσα]ρὸ ἀνασείειν. Αα46 ᾳαοα ἸοσαἙ0 ῬΤΟΥΒῈΒ 1π80- 

11ἰὰ οδὲ ἀνασείειν βοὴν Ῥτο ἱστάναι βοήν: Ἡδηὴ ΘΟΙ ΘΥΥΪ πὸπ ἀδθοῦ αποᾶ 

αἰχιῦ Τριηοβίῃ. Ρ. 184. εἰσαγγελίαν ἀνασείσας. ὥθηβι8 Ἰοοἱ οδὲ, αὖ τη 
ΕἸ]ΙΒ]οῖαβ, Ὁ πουρσῃύ 1 Βῃου]ὰ τᾶ κ6 γοὰ ΠοΟΙ]α ΥΟῸΥ ἐοπρ 68. 

Βῖο Ἰοααὶ 50]6πέ 4] τηυ]ῦο ἸΔθοτο ἐαπάθιη 1ᾷ οἴδβοοσαηῦ αποά οοπέεπᾶο- 

ταπί, αὖ Ἰοφαϊδαῦ Βταποκ, δὰ Νὰ. 1801. Αομδυπθηβίαμη υἱοϊ θη ίατη οἷα- 

Τ]ΟΒ81 οὖ ργούθσνδμι ΤΘΡυΘ μοηαϊῦ ν, 808. “Ατδιητηδίϊοα βσπούασα Ππ7Ὲ85 

ΥΘΙΒῸ5Β ΠΟΠΌΙη ΤΪΗΪ 5158. οοιηρουία δῦ: βϑηϊθηθ γοτὸ, ααδθ [ΘΠ 

Ἰηξουργθίθβ, Βα] βιηοαϊ νἱάθίαγ: ἐμέλλετε ἄρα παύσεσϑαι τῆς βοῆς. Οἵ. 
Βᾶη. 208. ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ' ὑμᾶς τοῦ χοάξ. Ῥίοοτο. ρΡοΐοταῦ. 

Ροδία ἀνήσειν τῆς βοῆς, αὖ ἴῃ Ῥᾷο. 818, ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ τῆς 
βοῆς ἀνήσετε." ἘΠΙΜ51.. Βοίμϊι5. τοααὶῦ: “ ογα β βο]Π]οϑῦ οἴη 65. Οἰαπιῶ- 

δασὶ ΟΡοπια 6 ἱπη ]ΟΥαύπιυϊ, ΠἰδῚ σ68. πᾶθο ΘοΙηροβῖία ἐαϊδβοῦ." 
848, τ᾿ Ἰἰρυὶ οὐ διαϊᾶ. ἴῃ Παρνάσιοι. γαὶρ. ΜῺΠ. γ᾽ ΕἸμΙΒ]. ΒΙ. δ᾽ Μεῖπ., 

υοα [οτύαββθ ρυδοβίδῦ, ἅνϑραχες ἁυῦὺ ὥγϑραχες Ῥᾶνοβ. Ηοί. ὧὰ 

ἀπεϑάνετ᾽, ἄνϑρακες (γ01 ὧνϑ.) Π΄, Ἰᾷ φαοᾷα γτοροπὶῦ οὐΐατη ΤΎσ ἢ. ΑΘΡῪΘ 
Θηΐμ ἃροϑῦ. ΔΙ] ΟΌ]118. Παρνάσσιοι ἢ. ΑἸᾶ. Παρνάσιοι ἃ. Ἐ. Ὁ. «1. 



ΠἸΧΟΡΝΕΙΣ. ὃ9 

χαὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοτιίαν τῶν δημοτῶν" 

ὑχεὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 960 
ὃ λάρχος ἐνετίλησεν ὥστιερ σηττία. 
εεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφαχίαν τεξιρυχέναι. 

τὸν ϑυμὸν ἀνδρῶν ὥστε βάλλειν χαὶ βοᾶν 
γΩ 7 δ. ἘΞ Χο ΣΥ͂Σ ΡΥ , 
ἐϑέλειν τ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον, 
ἐμοῦ ϑέλοντος ὑτιὲρ ἐγειξήνου λέγειν Ὁ 
ὑστὲρ “Τ1αχεδαιμονίων ἅστανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω" 

, εἶ ᾿] ἣν Ἁ γ ᾽ 

χαίτοι φιλῶ γε τὴν ἐμὴν τϑυυχὴν ἐγώ. 
ΧΟ. Ὑί οὖν οὐ λέγεις ἐτείξηνον ἐξενεγχὼν ϑύραϊ᾽ Στ. 

“απ 6. βουρύθγδηι Παροῦ ϑαϊάαβ ἴθ Παρνάσιοι. Αὐὐοαπι. τηοπ 61} 
Ῥαδγπούμα 1η6]Π101 τοῦθ βαύαϊθ 80Π0]1. Α Ῥατποῖμο ἢὺ Παρνήσιος, αὖ ἃ 

Τυϊοουγίπο Τριχσρύσιος ἴῃ [,γΧ8. 1092. Ηἷπὸ ᾿ατγηθῦπα 'π ΑΟΠΔΥ ΘΗ ΒΙ ΠῚ 

ῬᾶρῸ 5ἰύδιη [886 αἰδοῖ μμ5." ΕΠ 51... “ποι βθοιύθαβ Παρνήσιοι οα]αϊ, 

ἅπᾶ8. ἕουιηὰ ποθ ἃὉ ίθριαπο Βγχαημύϊηο οδϑῦ δηποίαϊα οὐ δῃΐο ᾿πηρτὺ- 

ὈΔΌΙΠ Ιου νἱἀοῦθν ατι0α π1}}}} αἰ ουῦ ἃ} ἴουτθα Ιοπίοα ἃαἀ]θοίνὶ ἃ Π]αρνασός 

ἀποῦ!. δου Ροπάππη ἰρὶθαῦ. ὁπ Βοη ]οῖο Παρνήϑιεοι. ὅϊο Παρνήϑων ἴῃ 

Παρνασῶν οοτταρίαμπι ἤδη. 100 7. δηϊηδαν νοῦ Βομ Ποῖ α5." ΠΙΝῸ. Παρ- 

γνήσιοι ΗΟ]. Ἐ]Π}5]. Β]. Βουρκ. Μοῖη. Μὰ]]1. Βροῖθ. Ππαρνήσιος τοοῖο 
Του αν ἃ ΤΠ] ώρνης Πάρνηϑος, πὸὰ Παρνήϑιος, «απο ἃ0 ποιῆι. Πάρνη- 

ϑος ἴογτοῦ, αὖ Πεπαρήϑιος ἃΡ Πεπάρηϑος. ΘΙΠΒΠΠθΟΥ ἴσο ἐνιαύσιος ἃὉ 

ἐνιαυτὸς, πλούσιος ἃ πλοῦτος. Δ οΥδιμῃ Βουρύμπταμπι οὖ πἰὸ οὐ ἴῃ ἤδη. 1. 1]. 

ἀοργαναγαπῦ ΠἸΌΤΑΥ1, ἀ(ο Ρουποΐο τποηΐο Παρνασὸς 56 Παρνασσὸς οορὶ- 

ἰαπΐοβ. ὅδθρθ οοῃ πα πη Πάρνης οὗ Παρνησὸς: γ. Παμπκ. δα ΤΊπι. 

γ. Παρνησός. Οἷ, δὰ Βαῃ. 1001. 6 Ῥαγποῦμο τποηΐο οὐπίοιαὐαν 110. 

1Π. 28. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι --- ἄραντες ἐκ τῶν ᾿χαρνῶν ἐδήουν τῶν 
δήμων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ Πάρνηϑος χαὶ Βριλησσοῦ ὄρους. οὗ ἵν, 90. 

{πᾶ ραύοῦ ΑΟΠΔγ ΘΠ β 5. ΘΠ ν]οίη απ {Ὁ15860.Ψ 

950. δέ] Θα. γε. 

801. ἐνετίλησεν)] ἐπετίλησεν Γ. οὗ δυϊάαβ ἴῃ ἐπετίλησεν, λάρχος, οὗ 

μαρίλη. Καί. ΟΥ, ΝΡ. 410. δεαλακήσασα πρὸς αὐτὼ (ἄμφω Ὁ) 1 τὠφϑαλμώ 

μου προσετίλησεν (80. ἡ γαστήρ). 

ϑῦ2. γὰρ] μὲν γὰρ (μὲν οοα. Οχ.) ὅδαϊα. ἴῃ δεινόν. γ᾽ ἄρ᾽ Ἐ]1)5]. μὲν 
γα} Ὁ Μοῖη. Ραγύϊοαϊα γὰρ δὰ ρῥτᾶθο. ἀτοπίαν 849. γϑϑρίοἱῦ, νϑυβίθιβ 

800 --- 801 ἴῃ ρᾶγθηίπο8ὶ ροβ 18. 
809. ἀνδρῶν) ὑμῶν ὁ0η1. Μεοῖπ. οὕτως ΗδΔΙΠΔΚΟΥ, 
804. φέρων Α. Οὐ. ἃπᾶ (βῃρτ. οἡ Β. 
ϑ00. ὑπέρ] περὶ Μεοῖη. λέγω Β. Ὁ. Ἀ. ἐγὼ λέγω Δ. 
901. γε Β. Ἐ. σε Ο. οι. Α. ἐμὴν Β. Ο. Ἀ. ἐμαυτοῦ Α. 

908. οὐ δαα. Β. Ο. οπι. ἃ. ᾿. ΓΖ. οὖ Ἰθιμπιᾶ 860}0]. ἐπίξηνον ἃ. Ο. Β. 

ΓΤ. Πἰπᾷ. τοὐπέξηνον Β. «1. Α14. ΒΓ. τὸν πέξηνον Ῥ. 

909. ϑύραξ᾽ Β. ϑύραζε Α. Ο. Β. 



δ4 «ΡΙΣΤΟΦ,ΝΟΥΣ 

ὅ τι σειοτ᾽, ὦ σχέτλιε, τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; 800 
σάνυ γὰρ ἐμέ γε τεόϑος ὅ τι φρονεῖς ἔχει. 
21λλ᾽, ἥσιερ αὐτὸς τὴν δίχην διωρίσω, 
ϑεὶς δεῦρο τοὐτείξηνον ἐγχείρει λέγειν. 9θὅ 

41. Ἰδοὺ ϑεᾶσϑε, τὸ μὲν ἐσείξηνον τοδὶ, 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὁ ἡ Ξεὶ ων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
“μέλει μὰ τὸν «10 οὐχ ἐναστειιδώσομαι, 
λέξω δ᾽ ὑχτὲρ “αχεδαιμονίων ἅ μοι δοχεῖ. 
Καίτοι δέδοιχα τιολλά᾽ τούς τε γὰρ τρότους ὅτ0 
τοὺς τῶν ἀγροίχων οἶδα χαίροντας σφόδρα 
ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογῇ καὶ τὴν τεόλιν 
ἀνὴρ ἀλαζὼν καὶ δίχαια χἄδιχα᾽ 
χανταῦϑα λανϑάνουσ᾽ ἀτεεμττολώμενοι " 

τῶν τ᾽ αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς ὅτι 8τὅ 
οὐδὲν βλέτιουσιν ἄλλο τελὴν ψήφῳ δαχεῖν" 
αὐτός τ᾽ ἐμαυτὸν ὑτεὸ Κλέωνος ἅτταϑον 

ἐσείσταμαι διὰ τὴν ττέρυσι κωμῳδίαν" 
εἰσελχύσας γάρ μ᾽ ἐς τὸ βουλευτήριον 
διέβαλλε χαὶ ψευδῆ χατεγλώτντιζέ μου 980 
χαχυχλοβόρει χἄσελυνεν, ὥστ᾽ ὀλίγου πτάνυ 

801. πάνυ γὰρ ἐμέ γε πόϑος Α. Β. πόϑος γὰρ πάνυ μὲ Β. πόϑος γὰρ 
πώνυ ἐμέ γε 6, 

8602. ἔχει Β. ὦ. Β. ἔχοι Α. 

806. ϑεᾶσϑε Α Β. Ο. Ρ. Σ᾿ “1. Α14. ΒΥ. ϑέασαι ᾿.. Βεκκ. πὰ. Μοῖπ. οἷο. 
ΝΙΠΠΘΙΙΒ Ρ] γ 8115 ἈΡΌΪΟΥ ἴὸ ντἀοῦπι ἀλη 5 Πρ] }18. ΟἹ. 888. Εα. 991, ἐδοὺ 

ϑέασαι, κοὐχ ἅπαντας ἐχφέρω. ὅορῃ. Τὰ. 1019. ἰδοὺ ϑεᾶσϑε πάντες. 

8601. τυννουτοσὶ ἃ. Β΄. τυνουτοσὶ Β. Ο. 

511. χαίροντας οἶδα Δ. χαιρόντων τγηὰ]ῦ Βοίῃ. Βογΐαββο σϑοΐρ. 
914. λανϑάνουσ᾽)] λανϑάνωσ᾽ Βα. (. λανϑάνουσιν ἐμπολώμενοι. 

ϑτῦ. τ᾿ Α. Β. Ὁ. Β. εὖ νυἱ]ρ..- Μα τα ὅ᾽. 

ὅ10. ψηφοδαχεῖν Ἀ. Ο. ΗΒ. ψηφηϑαχεῖν Β. Ρ «1. γγο}. ὅθι. (601}}. Εᾳ. 41.) 

ψήφῳ δαχεῖν Α14. (ππᾷ6 Ὁ) ψήφῳ δάχνειν Βκ. ([οῖϊδο). Μιάοπάαμ) ἃ 

γοτὰ 5] βουϊρύατα ψηφηδαχεῖν. ΑἸϊοααϊ Θμΐ ψήφῳ (Υ6] μού ψήφοις) 

δάχνειν Ῥοβαϊδβοὺ (Ομ ο8, πὸμ ψήφῳ δαχεῖν. Ῥτδοβθπθὶ αὐδὰν Υ68ρ. 

δ41. οὐ ἂν. 195. Ψηφηϑαχεῖν ΥΘΙῸ 881806. ρ1Ὸ 'Ψψηφηφορεῖν αἸἰούαμι. ὅϑ1η}}}1 

γαυϊδϊοηθ ΠΠθνὶ σχεύη φοροῦσ᾽ σχευηφοροῦσ᾽ σχευοφοροῦσ᾽ ιαθοπὺ ἤδη. 1. 
11. αὐτός τ Ἐοτί. αὐτὸς δ᾽. ἃ ἴπαϑον Ἀ. Ο. ἃ πάϑον Υ. ἴῃ ῬτοΙον. 

9. ΧΙ. ἅπαϑον (αὖ ἅ ᾽παϑονὴ Β. 

819. εἰς ΡΥ]. ἐς Ὀ1πα. οἷο. 

981. χἄπλυνεν ἢ. χἀπέπλυνεν Ἀ. Β. Ο. Ρ, 

᾿ωϑδιϑσυνων. ἀὐὐδδαν 

δια. δώ δ αιμμνμνννν μν ὐμνδ δι νδδυοδι νι, Δυωὰ. ἢν. δ. ...... 4 



ΚΑ ΧΖΩ͂ΡΝΗΣ. 8) 

απτωλόμην μολυνοτιραγμονούμενος. 
Νῦν οὖν μὲ τιρῶτον τιρὶν λέγειν ἐάσατε 
γ Ὁ. 4 5 ᾿ Φ 2 δὴν ἐνοχευάσ᾽ ἐμαυτὸν οἷον ἀϑλιώτατον. 

ΧΟ. Τί ταῦτα στρέφεις τεχνάζεις τὲ γχαὶ ττορίζει 
τριβάς; ἥνε. ἡ θϑῦ 

989. μὲ πρῶτον] Εουνΐ. τὸ πρῶτον, Υγ6] πρότερόν γε. 6] πρώτιστον 
οὖν νῦν. Οὗ. δᾶ ν. ΡΙΌΧ. 564 

884. ἐνσχευώάσασϑαΐί μ᾽ {μὲ Α.) ΤΙΡΥῚ οὐ νὰ]ρ. ἐνσχευάσασϑαί γ᾽ ἘΠ]Μ)8]., 

αὐἷ: “ΘΙΒΡΙΠοοὺ νΘΥΒΒ. ῬᾶΤΥΟ [που γ8}}0ὺ ὈΪ8 Ροβιίαβ, ροιπὶ πα πη 0 με, 

οὐ ἐνσχευάσασϑαι ππᾶο αἰοίαμη. --- ογαμπι, 5ὶ ἀθ]θαίανῦ ἢϊὸ γουββ, 58ὈὉ- 

αὐταρία Πὺ βοηϊοηζία, οὖ ἤτιῸ ΤΘΒΡΊΘΘσΘ νἱἀθηὔαν ααὰθ 46 ἀορασίᾳ ἱπάποηαἃ 

τηοχ (ποῖὸ ὑὐθαπηΐαν ἡ ΤΘΡΌΠααπι 5 βρίοου ἐνσχευώσ᾽ ἐμαυτόν. Οἷ, Ερο]. 

499. πάλιν μετασχεύαζε σαυτὴν αὖϑις ἥπερ ἦσϑα. Ἄδη. 528. ὁτιή σὲ παί- 

ζων “Πραχλέα ᾽νεσχεύασα (516 τοοῦρ. Ε]Π8]1. γ᾽ ἐσχεύκασα 11011). Υαυϊραία 

Ἰπγϑοΐα νἱἀθαῦαν 6 νυν. 490. (δα βδορίββί μηθ. ἀΒαΓρΡα Υ ΥΟΧ τηθαϊα γΟΥΘΟΤ 
βίπο δα ϊῦο Ργοποϊηΐηθ. ϑἴο Δοῖι. 1140. στεφανωσαμένῳ. Νὰ. 185. ἐγκα- 
λυιννάμενος. 100. στεφανωσώμενος χαλάμῳ λευχῷ. δ οΒρ. 1294. ὡς εὖ χα- 

τηρέψασϑε. Τιγ5. 106. πορπαχισάμενος. Ὁ80. ξυζωσώμενος. 002. στεφά- 

᾿ψωσαι. ΤΉ Θβιη, 0δ0. ξυζωσαμένας. Εφο]. 0. ἀλεεψψαμένη. 1092. ταινίωσαι. 

Εν. 411. στεφώνωσαι. Μοπαῃᾶ. Αἴπθη. ρΡ. 112 Α. μυρισάώμενος δὲ χαὶ στε- 
φανωσάμενος. 14. γ». 1060 Δ. παρατελοῦμαι. ἔπι, Η το. 899, χοσμεῖσϑ᾽ ἔσω 

μολόντες. ΑἸΙο. 102. εὐπρεπῶς ἠσχήσατο. Ήοπι. Βαίν, 100. φραξάμενοι δ᾽ 

ἔστησαν --. Ῥιπᾷ. ΟἹ]. ΥἹΙ. 21. πελώριον ἄνδρα παρ᾽ ᾿ἀλφειῷ στεφανω- 
σώμενον. ΧΙΙ. 28. ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος. Ἠοτχοὰ, 11. 90. ἐν ἱματίῳ 

ἐνελιξάμενος. Ῥ]αῦ. Ῥμαραᾶν. 281 Α. ἐγχαλυψάώμενος ἐρῶ. 1.26}. 190. στρέ- 

φέται ἄνω χαὶ χάτω ἐπιχρυπτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν. Χοπ. ϑγηΡ. 

Ι. 14, συγκαλυιώμενος ἔχειτο. οπν. 1. 1. χρισώμενοι χαὶ λουσάμενοι. 

ἸΒ0ΟΓ. νυν. 212. τοῖς ὅπλοις ἐχοσμήσαντο παραπιλησίοις. ΤΆΘΟΡΗν. ΟἿ. 21. 

πλειστώκις ἀποχείρασϑαι. Ἱμιοίδη. Ιοὰγ. 14. βασιλιχῶς ἐνεσχευασμένος. 

1ι6χ. ὅ. λέπα χρισώμενος. ὃ. ἐχριόμεϑα βαχκαρίδι. Απδο}. 51. χρισάώμενοι 
τῷ ἐλαίῳ. Ταῦ. δενῦ, ὃ. ἐσθῆτι Κελτιχῇ σκευασάμενους. ὅ01. 8, ἐνδύμασι 

- τοῖς ἐχείνων σχευασαμένους. Μαγ. 22. περιζωσάμενος αὐτός. (865. 58. 

ἐσϑῆτι ϑεράποντος ἐπιχρυψάμενος. Τιγο. 20. ὁ δὲ στεφανωσάμενος περιήει 

τοὺς ϑεούς. (Οδἔογαμη Πἶὸ νουβιιβ ἰδογαύῦαν ἰηΐτὰ ν. 496. (οἷ. ΡΙ. 260. 281). 

Ηΐπο θὰ οχθαυ θαυ] 1αθούὺ δα ]οΚ. δὰ Ηῖρρ. 1029, χη δὰ βοᾶθ ἰθραῦα 

γ. 480. δὅθ1 ποὺ «αϊάθηλ Ἰοθὺ οὐμἑτϊ ποὸῃ ρμούοϑί. οἵον ἀϑλιώτατον]) 
Οὐ δὰ Βα. 918. πρεσβυτέρων τινῶν οἵων ἀργαλεωτάτων. Τμποίδη. 11. 198. 

οἷα λιγυρώτατα. Μαχ. Τγτ. Ρ. 7. οἷα κάλλιστα. ΥἱᾶΘ δὲ Ἰορ μά ατη 80 οὐον 

ἀϑλιώτατα, απ 81 ΤΠ 156 ὙΥἾ πηι 6 ὃ Αρίθ θμΐπι ΔΙ. αἷ8 ἀϑλίως ἐνσχευάζεσϑαι 

αἰοαῦαγ, ρούϊα5 αἀαᾶπὶ ἄϑλιος. Οὐπΐου ταπηθη 420, 422. 

880. στρέφει Ἐ.. Γ΄. ΑἸα, νι]ρ. στρέφη Δ. ΜαΕά. 9. στρέφειν (510) Ο. στρέφεις 

Β.Ρ. “1 ογα ν]ἀοἴαν στρέφεις. Οἷ, Επν. Ηθο. 150. τί στρέφω τάδε; ] τολ- 

μᾶν ἀνάγκη. Ῥ]αῦ. Ῥμδραᾶν. 290 Ε΄. τέ δῆτα ἔχων στρέφει; Ηϊρρᾶτομ. 228, 



00 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

«͵αβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα :ταρ᾽ “Ιερωνύμου 
σχοτοδασυτευχνότριχά τιν’ ,4ϊδος χυνῆν, 390 
εἶτ᾽ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου" 

ὡς σχῆνψιν ἁγὼν οὗτος οὐχ. εἰσδέξεται. 
“1. Ὥρα ᾽στὶν ἄρα μοι χαρτερὰν ιϑυχὴν λαβεῖν, 

χαί μοι βαδιστέ᾽ ἐστὶν ὡς Εὐρισιίδην 
Παΐ σταῖ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
Τίς οὗτος; 11. Ἔνδον ἔστ᾽ Εὐρισείδης; 89ὅ 

ἐξαπατᾷς χαὶ οὐκ οἶδα ὅπη ἐν τοῖς λόγοις ἄνω καὶ κάτω στρέφεις. Ἰπιοῖδῃ. 

ΑΙοχ. 8. ταῦτα πρὸς ἀλλήλους στρέφοντες χαὶ χυκῶντες οἷο. Ταπραη- 

ὰ στρέφειν οὐ τεχνάζειν οὐϊὰμηῃ ἤδη. 901. στρέφειν, ἐρᾶν, τεχνάζειν. 

τεχνάζεις (Ο. Β.. Ζ. Μαα. 9. τεχνάζει Β. “1. ΑἸ. τεχνάζῃ ἃ. ΟΥ, ΤῊ. 4. τοῦ 
γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὅ πυραμοῦς. ἤδη. 907. στρέφειν. ἐρᾶν, τεχνάζειν. 

1)61|. Ρ. 1158. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε τεχνάζων τοῦ χρόνον ἐγγενέσϑαι. ν. 1024, 

ὑμεῖς οὖν, ἐών τι τοιοῦτον τεχνάζηται (τεχνάζη γ. τοοῖθ), μὴ ἐπιτρέπετε 

αὐτῷ. 1586. ΙΧ. 81. τοιαῦτα μέντοι χοινῇ ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχνάζουσιν. Ἠδτοά. 

Π|. 180. ΥἹ. 1. ῬΙαξ. ΗΙΡΡ.. τηΐη. 511 0. Τιερρ. ΙΧ. 819. Α πσ ν 
Ερίη. 989 ἢ. ῬΙπὲ [μποὰ]]. 14. “Ηδβγομαβ: Τεχνάζω" τεχνάζομαι." ἘΠ ΒΤ). 

πορίζεις ᾿ἰθτὶ οὐ νὰ]ρ. Τιϑρϑμάστη πορίζει. Τ)οιη. Ρ. 1297. τοιαύτας 

προφάσεις ποριζομένους οἵαις περ -- οὑτοσὶ χρῆται. βδπ. 880. δεινοτά- 

τοιν στομάτοιν πορίσασϑαι ῥήματα --. 

890. σχυτο -- Α- τὴν Α. Β. Ὁ. Β. 7. Ζ. Μεά. 9. ΑΙ. οὐ ϑυϊα. ἴῃ “δὸς 

χυγῆ. τιν᾽ Βτ. θοἴο. 

591. εἶτ᾽ 1107] οὐ γὰ]ρ, ὉΙπά. ἀλλ᾽ δ1α. ἴπ Σέσυφος. Ἐ]πι5]. Μοΐη. Μ 1]. 
ΕΙΡΡ. εὖ ῬοΡτ. α. χατ᾽. 

892. οὐχ εἰσδέξεται γὰ]σ. οὐχ ἐσδέξεται 1)1]πα. ΜᾺ]}]. ΒΙΡῸ. οὐ προσδέ- 

ξεται ϑαϊᾷ. 5. ν. Σίσ. ῬοΥβ. ἴῃ Ὦ. ΟἹ. Υ. 140. οὐχὶ δέξεται Οονοῦ. Μοῖπ. 

Ῥοββὶβ οἰΐδιη οὔτι δέξεται. ἀγὼν Α Ο. Β. 7. δυϊά. ἂν ἀγὼν Β. ΑἸΙα. 
ὡγὼν Βοηΐ]. ΒΡ. ἁγὼν Ῥογβ. Ογμαδο, Ρ. 29. ΠΙπηα. οἷο. 

899. ἤδη Δ. Β. Ῥ. Γ΄. «1. Με. 9. ϑαϊα. Α14. Ε]μη8]. ἥδη Ο, ἄρα μοι Β.. Ὀϊπά. 

Μείπ. εἴς. ἄρα οοπ]. ΕἸΠ15]. δα ΤΙ}. 1. 1188. (Δα. Οὐ. ΥἹ. 808.) ἤδη αὐ 
τραγικώτερον Ῥγδοίοσύ Ε]τη581. ὅϑ'6α ροβίμ]αυ! νἀθίῦ ῬιΌποηθη. ὕἴ868ρ. 840. 

ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν χαινὴν ἐπίνοιαν. θ48, πρὸς ταῦτα 
μύλην ἀγάϑην ὥρα ζητεῖν σοι. Αν. 089. οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι 1 ὥρα ᾽στὶν 

ἡμῖν. ΤῊ, 1189. ὥρα ᾽στὴ νῷν ) ἤδη βαδίζειν. 1228. ὥρα δή ᾿στὶ βαδίζειν 

οἴχαδ᾽ ἑχάστῃη. Εφ0]. 285. ὥρα προβαίνειν, ὦνδρες, ἡμῖν ἐστι. 801. ἐμοὶ 
δ᾽ 1 ὥρα βαδίζειν ἐστὶν εἰς ἐχχλησίαν. ΒῪ. 18, ὥρα βαδίζειν μοὐστὶ πρὸς 

τὸν δεσπότην. (οπίτα Ἴδη ἀοίεπαϊςαν ῬΆΙ]Υ 111 Ἰοοο ἂρ. Αἴμϑη, 408 Ε. ἀλλ᾽ 

ἀφαιρεῖν ὥρα ᾽στὶν ἤδη τὰς τραπέζας. ὅορ!ι. Α1. 240. ὥρα τιν᾽ ἤδη --- πο- 

δοῖν χλοπὰν ἀρέσϑαι. ΤΠοδΙη. 1189, Εὖ θυ ρούοβῦ αὖ ἱπέουροϊαύαμι ἢἷο βἰῦ 
ῬΙΌΠΟΙΠΙΘΝ αὖ Δ]101] βᾶ0ρθ. χαρτερὰν Ἀ. Β. Γ΄. Β. Μρά. 9. χρατερὰν Β. «Ἱ. 

990. ὥΟΥΥΪ Ρᾶγίθϑ γα]ρὸ ΟΘΡΙδορῃοηῦ! {ὐἱθαπηΐασ, δοοθάθπίθ 5080]. 



ἌΧΆΉΡΝΗΣ. οἱ 

ΘΕ. Οὺὑκ ἔνδον ἔνδον ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
“11. Πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐχ ἔνδον; ΘΕ. ᾿ρϑῶς, ὦ γέρον. 

ὋὉ νοῦς μὲν ἕξω ξυλλέγων ἐτεύλλια 

οὐχ, ἔνδον, αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ττοιεῖ 
τραγῳδίαν. 11. Ὦ τρισμαχάρι᾽ Εὐριτείδη, 400 
δϑ᾽ ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ἀποχρίνεται. 

᾿Εχχάλεσον αὐτόν. ΘΙ. .41λλ᾽ ἀδύνατον. «11. 11λλ᾽ 
διως" 

οὐ γὰρ ἂν ἀπέλϑοιμ᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν ϑύραν. 
Εὐριτείδη, Εὐριτείδιον, 

αἰβοσίθ. ΟΡ ἰδορμοηύθμι ἘΣΤῚ ρ1 415. ΒΟΥ ΠῚ ΠΟ ἔπ͵586 γὙ6] ΘΧ Ο7115. ΠΟΙΠΪΠ6 

58.015 οοηδίαί. (15. Θπῖὴ Αὐποθηϊθηβίιπι “ττιχώτατον ΠΟΙΟῚ ΒΟΓΥᾺΪΟ ἰπ|- 

Ῥοβιιίδβοῦῦ ΝῺ], αὐδηύαπι 8010, δαοίουιταῦο αἰ Ο1{π ὁ Ορίπϊο φγδοῦοι 

8010]. δὰ ἢ. 1. οὐ αῃ. 944. δΟΥΙρΡΌΟΥ Θρ βθο σα ἀπὰθ 50 ΕυγρΙ 5 

ΠοΙηΪη6. Οἰγοα μου πῦαγ, ΟΘΡἢἸβορῃοπύθιθ ἰδυααδπι ροθίαθ ἑταῖρον χαὶ 

ἐπιτήδειον δΙ]οααἰξαν ΕρΙβύοϊα ααϊπία. ΕΠ Μ5Τ,.. αἱ ΟΡ Ἰβορπομεῖϊβ. ρμᾶγ- 

ἴθ5 ϑεράποντι ὑυϊθαϊῦ. Ποοῖθ: πᾶπι (ΟΡ ἢΙΒΟΡ ΟΠ Ϊβ ρο σοπα ὁχ οΟμ)θούαγα 

ΘΥΔΙΠΙ Δ ΙΟΟΥ απ δαἀβογρία οϑῦ, ααθιηδϑαπηοαπη [λοπηοβυ!  πῖβ οὐ ΝΙοῖδο ἴῃ 

ῬΙΌΪορο ααϊΐαμη. Θεράποντι γοῦρὴ ἰδοὺ ταυτὲ λαβέ γν. 4834. (ἱθαππίαν 

ἴπ ρα. ΑἸά., 1 Καίογαβ Οδρῃἰπορ!ιοπύθιη δα θδυϊθαϊ, ΙΝ). “Νοῖ ἐαϊ 

ΒΟΥ 5. ΕΣ Ρ1 415. ΟΘΡ ἢ ἸΒΟΡ ΠΟ, 564 5θύγιβ ἱπα οὶ: ἃ} Αὐἱδύορ!απθ, οαΪ 

ἸΠθοστα ἔπαϊῦ ααϊάνὶβΒ Πηρομαὶ ροϊοθίαβ, αὖ οοιηΐοο." ΕΕΙΤΖΒΟΗ. δα ΤῊ. 

Ρν. 88. ΘΕΡ. ΕἸΠΙ8] Μοῖα. ΜᾺ]1]. ΕἸΡΡ. ΑΜ. Ὀϊπά. τίς] τί Β. Μα1]6. 
ΟἿ, τποάο Εᾳ. 128, 

ὅ90. οὐχ ἔνδον] χοὐκ ἔνδον ἴῃγν. Ε]Π15]1. οὐκ ἔνδον ὥν ἐστ᾽ ἔνδον (ομοί. 

ἔνδον τὲ κοὐχ ἔστ᾽ ἔνδον ὁ0η]. Δοϊη., 6011. παν. ΑΙο. 521. ἔστιν τε κοὐχ 

ἔτ᾽ ἐστίν. ῬοΒδδβὶβ οὐϊαπι 16] 18 δῖ9, ἔστιν τὲ χοὐχ ἔστ᾽ ἔνδον. (ΟἿ, Βορ!ι. 
Α1]. 80. οὐχ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως. 

91. πῶς ἔνδον, εἴγ᾽ (Ὁ) οὐκ ἔνδον ΠΟΌΣ. Θι. πῶς ἔνδον ἅμα τ᾽ οὐκ 
ἔνδον. 

400. τραγῳδέαν Δ. Β. Ο, Ῥ. 1 «7. οὖ δυάδα ἴῃ ἀναβάδην οὐ οὐχ ἔνδον. 

τρυγῳδίαν, ΑἸά. χαρὰ αἰόπσπαπθ οχρ]ϊοαῦ βοΠο] βία. τραγῳδίας διαϊάαδ ἴῃ 
αὐτός. ὈΙΝΏ. τρὶς μαχάρι᾽ Ἐ]Π28]. 

401. σοφῶς Τὰν. Βομί]. Βν. ΕἸτη5]. ΤΎγ ἢ. Μάαγκ]. (Δα ϑαφρ]. 039) 1)1π4. 

οἴο. σαφῶς το] αὶ ΠἰΡτὶ οὐ ΑἸά. Ῥουβᾶθρθ ἰῃΐου 8586. σοιηπιαὐδηΐαν" σαφῶς 

εὖ σοφῶς (ν. δὰ ᾳ. 1906. ΤῊ. 186. οο.). ΟἿ. γοβρ. ὅ9. οὕτως ὑποχρινόμενον 

σοφῶς ὀνείρατα. ἀπεχρίνατο ἃ. Β. Ο. οἵο. γα]ρ. ὑποχρίνεται Ἀν. Ὀϊπά. 

Ε]Π151. 1)1π4. Μα]ΐτη ἀποχρίνεται. ΝΟ ἐθιηθ θ γ8]1οἸθμάτιπι σαφῶς. ΟἿ. ΝΡ. 

1245. ἀποχρινοῦμαί σοι σαφῶς. Ἐπιν. ΒδΘΟΙ. 1270. χλύοις ἂν οὖν τι χἀπο- 

χρίνοι᾽ ἂν σαφῶς (σοφῶς ΑἸὰ.). Πῖνογβα οδῦ σταῦϊο Ἰοοὶ γ68ρ. 58. 

402. ἀλλ᾽ ἐχκάλεσον Ἐ. 

404. Ροκῦ Εὐριπίδεον ἀἰάἀοπάϊπμι ὦ Εὐριπίδη παβρίοαῦαν Μ πα. ϑαρρ]ο- 
γΟΥΪη Ροίϊα8Β ὦ φέλτατον (οἵ, 415 οἴο.). ““Μοποῦ Βοῃθ]θίαβ ἢ. ν. οὖ 407 
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ὑγεάχουσον, εἴσεερ τυώτιοτ᾽ ἀνϑρώττιων τινί. 40ὅ 
“Πυχαιόττολις χαλεῖ σὲ Χολλείδης, ἐγώ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΊΠΗΣ. 

“1λλ᾽ οὐ σχολή. 
41. 141λλῈ ἐχκυχλήϑητ᾽. ΕΥ̓. Χ41λλ: ἀδύνατον. 44]. 

“4λλ.: ὅμως. “ 
ΕΥ̓. 14λλ᾽ ἐχκυχλήσομαι᾽ χαταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 
41. Εὐριτείδη. ΕΥ̓͂. Τί λέλακας; 411. ἀναβάδην ποιεῖς, 410 

ἐξὸν χαταβάδην; οὐκ ἐτὸς χωλοὺς τοιεῖς. 

ἡ“τὰρ τί τὰ ῥάχι᾽ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις, 

7αβθιπη. ΒΘ μα ]η οἰῆοοσο [ἘΕὐριπίδη, ἘΕὐριπίδιον. --- ἀλλ οὐ σχολή]. 
ἩϊΪαΐαμη πορ]οχὶς. ΥἹΓ ΒαΠημητ8." ΕΤΔΜΙΣΙ.. 1π Πα]αβιηοϊ Ιο00 Θχοαβᾶπηάδ 

μϊαῦι5. πορ]θοίϊο. 

405. εἴπερ πώποτ᾽ Α. Β.. Γ. ΕἸμη8]. Ῥουβ. ΠΙηα. Μοῖπ. Μ 1]. ΒΙΌΡ. εἴπερ 
δή ποτ᾽ Β. Ρ. 4. Α14. Βτ. εἴπερ π᾿ (510) Ο. εἴπερ ποτ᾽ ϑυϊάδβ 'π εἴπερ. 

Οὗ, Ῥδο. 802. βοηϑήσωμεν, εἴπερ πώποτε. Νυβ. 850. ἀνϑρώπων] ἂν- 

ϑρώπῳ Ρ. 
406. χαλεῖ σε νυ]ρ. ΕΠΠ15]. πᾷ. Βερκ. χαλεῖ σ᾽ ὁ Βτ. ((π ρρεπᾷ.) ἘΪΌΡ. 

καλῶ σ᾽ ὁ Οοβμεῦ. Μεῖη. ΜΠ. Οὗ δὰ 1,γ8. 42. Ἐὰν. ΟΥ. 1626. «Ῥοῖβός σ᾽ 
ὁ “ἱατοῦς παῖς ὅδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ (καλεῖ ἃ1].). ΘΠ. Ρ. 1981. ᾿Ιπποχράτης --- 

Προβαλείσιος, “]ημοσϑένης -- Παιανιεὺς, “Πιοφάνης -- ᾿ἀλωπεχῆϑεν, “Ζ1ιο- 

μένης -- Κυδαϑηναιεὺς, Ζ]εινίας --- Κυδαντίδης, “υσίμαχος --- «Αϊγια- 

λεύς. Χολλίδης ΤΌΤ οὐ νὰ]ρ. Χολλείδης Ε]πη5]. ΠὨΙη4. ΒΙ]. Βουρκ. Μοίμ. 

Μὰ]1]. Οὗ, δὰ 290. Ηδύροοῖ. ν. Χολλεῖδαι. “Τυσίας. δῆμος τῆς “Ἱεοντίδος. 

Ἐοτηδ Χολλείδης οχϑίδῦ ἴῃ ΤΊ. ΕΟαση. ΧΧ. ΜΗΝΟΧΆΑ͂ΡΗΣ ΧΟΖ.18Ε..... 

(Βοροκῃ. 1. 189). Μα]6 γσυϊρο Ἰορὶσαν Ποιη. Ρ. 929. “]Πονύσιος --- Χολλί- 

δης. ν- 1328. Μιχίωνα Χολλίδην. Τιγϑῖᾶβ ΧΠ]. θ4. “ριστοφάνει --- τῷ 

Χολλίδῃ. Ὑ. ΤΆΣ]ΟΥ. οὖ ΜΆΓΚ]. δα Τιγβίδιη Ρ. 481. Βῖβκ. 

401 ---408. Ηο5. νν. βιυβρθοῖοβ πᾶθοηῦ ΠΟΥ. Μοῖπ ὥΡαΣΟΒ 605 6580 

βιιβριοαῦαν ΠΟΡτᾶθιβ, οοπῆδίοβ οχ 402. 409. ““Οογία 409 τεβροπάοῦ δὰ 

χατάβα, ποι δά ἐχχυχλήϑητι." 

408. ἐχχυχλήϑητ᾽ Β. Ο. Π. ἐγκυχλήσει τί Α. 

409. ἐγκυκλήσομαι . πο Β. Ο. Β. 
410. ποιεῖς Β. να]ρ. ποεῖς ἃ. Ο. Ἐ. “Θυδιη. ἴογπιᾶπι Β.. Πα 0. οοαϊ- 

068. 5δθρίββίτηθ, 864. πϑᾷὰθ ὁοηβίδπίου ἢθὸ οογία 1656, Θχμϊθοπί. Ελη 

γοίουϊθυ5 ἀποαιο Οὐαθοῖβ πὸπ ἱρποίαμη {586 ἱπβουρὑϊομσπι ΘΧΘΙΙΡ]ἃ 

ἀοςομς," ΡΙΝῸ. Ῥογπιὰβ ποεῖν πόημα, αὖ χλάειν ὑγὸ χλαέειν, ΑΘΜοΙ5 

ἀτὶθαϊ αστδιηπι. Μθουιη. Ρ. 041 86}. 
411 --- 418. οπ!. Α. 411. παροῦ ἴῃ τηᾶτρ. (Οὐ. 

411. χωλούς] πτωχοὺς Ἐ. (πὶ χωλοὺς παροὺ 419). 
412. ἀτὰρ τί τὰ δάχι᾽ ἐχ ---; νυ]ρ. ὈΙμᾷ. ΒοΡρκ. Μοῖη. ΕΙΌΡ, ἀτὰρ τέ; τὰ 

ῥάκι᾽ ἐκ ---; ὅθ. Μὰ]]. ἀτὰρ τί τὰ ῥάκι" ; ἢ χα τ; ὁ0π]. ΒοΙρκ. 
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ἐσθῆτ᾽ ἐλεεινήν; οὐχ ἐτὸς πτωχοὺς ττοιεῖς. 

24λλ: ἀντιβολῶ “τρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Εὐρινείδη, 

δός μοι ῥάχιόν τι τοῦ “ταλαιοῦ δράματος. 41 

-Πεῖ γάρ μὲ λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μαχράν᾽ 
αὕτη δὲ ϑάνατον, ἢν χαχῶς λέξω, φέρει. 

ΕΥ̓. Τὰ ποῖα τρύχη; μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὶ 

ὁ δύσπεοτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο; 

“1. οὐχ Οἰνέως ἦν, ἀλλ᾽ ἔτ’ ἀϑλιωτέρου. 420 

ΕΥ̓. Τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνιχος; 41. Οὐ Φοίνικος, οὐ), 

ἀλλ᾽ ἕτερος ἣν Φοίνιχος ἀϑλιώτερος. 

413. ἐλεεινὴν Ἰἰρυῖ. ΑΙ4. Βε. Βεκκ. Βουρῖς. ΜᾺΠ. ἐλεεινὴν Ῥοτβ. (Ῥτγδοί. 

Ηδο. 11.) ΕἸπ51. ΠΙπα, Β]. Μοῖη. Ἐουμηὰ ἐλεεινὸς πῸΠ Ηἶδὶ πιθῦτο Ροβύι- 

Ιαμῦο, ορίπου, αϑισραίιγ, Εχϑίαῦ. ἰϑῖηθι ὰπ. 1008, 1ὰ ἀποα τιον, ἴῃ 

ἀπαρδοδίϊβ. ΟἿ, δᾶ Βὰπ. 1008. ΤΙ. 1008. χλώειν ἐλεεινῶς. πτωχοὺς Δ. 

Β. Βτ. Βοϑηΐ!. Τ γενῆ. χωλοὺς Ἢ. ΑἸά. 

414. σ᾽ οτη. Δ. 

415. τι σοῦ γὰ]ρ. ΕἸπι5]. Πἰμπᾷ. τέ του οομ], ΒοΙρῖ. οα. Μοὶ. ΜᾺ]. 

4117. φέρει Β. Ο. Ἀ. φέρη Α. 

418. ἐν ομῃ. Α. (ὐ. ποῃ Β. ἢ. ὁδί] Ῥαγιμι ἶο οοπνοηϊῦ ὁδὲ ργὸ οὑτοσὺ 

(οἵ, 4217). Ου. ποτε. 

410. 5. (ἡ Ἔ, χαὶ- Α. 
420. οὐκ Α. Ο. ἀλλ᾽ οὐκ Β. 
421. τὰ τοῦ Β. Ο. ΒΚ. τὸν Δ. οὐ Ἰἰῦτ] οὔ νὰ]ρ. μά. Βοσρκ. Μοίῃ. ΜΠ), 

οὐχ Β΄. ΕἸμ5]. Οὗ π᾿ ἤπθ γϑυβιβ ἃηἴο γοθά]θπι Ἰορὶ ταν ἰὸ οὔ 41Π101, Βᾳ. 15. 

Αν. 4839. οἵο,, αὐὶ οὐχ νἱτἰοβιιπὶ ἴογο οοπίοπαϊν Μοΐποῖ. (ΕἾ. οι. ΠῚ, 511), 

πο Θπηΐπὶ εἰδὶ ἰπ οοηθππιαΐα οταύυπθ ΒΟΥ] Ρόβθο οὔχ. [ιορὶθαν ααϊάοιῃ 

οὔχ, ἀλλὰ -- 420. οὐ ΔΠ0Ὶ βᾶθρα 'π ἀπὸ δοδοιπμαιο ψοῦϑιι, οὔ ἈΠ πᾶ π 0 

ἴῃ Ροδοβίνὶ βϑυμθηθ; 56, αὶ οὐ ἴῃ ἤμπθμὶ γΟΥβὰ8. δα ]ῦ, ῬΓΟΡΌΟΙ ΡδιιϑὰΠὶ 

4ὰὰ86 ἰδὶ ἢ ΘΟμβομδη8. πὸη γἱαθύιν 5 οδίμ!ανῖ. ΟἿ, ΝῸΡ. 1410. οὐχ ἔστ᾽, 

οὔχ, ἐπεὶ οἷο. βδπ. 1308. αὕτη ποϑ' ἡ μοῦσ᾽ οὐχ ἐλεσβίαζεν, οὔ. ϑΟΡΆ. 

ΑἹ]. 910. ϑεοῖς τέϑνηχεν᾽ οὗτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. Οεᾷ. Ο. ὅδ. ὅρα γε 

μήν" οὐ σμιχρὸς, οὔκ, ἀγὼν ὅδε. Εν. 120. οὐ χόσμος, οὔκ, ὦ τλῆμον, 

ἀλλ᾽ ἀχοσμία ---.- ἔπι. ΗΕ]. ὅ12. οὐ χλῶπές ἐσμεν, οὐχ, ὑπηρέται κακῶν. 

Μοπαμπᾷ. ἂρ. Αὐὔμοι. ρ. 484 Ο. οὐκ ἔλαττον, οὗ, μὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν. 1)61. 
Ρ. 147. οὐ γὰρ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσασϑαι τὴν πόλιν βούλεται «Ῥίλιππος ὑμῶν, 

οὗ, ἀλλ᾽ ὅλως ἀνελεῖν. ν. 812. οὐ γὰρ «ΑἹσχίνης ὑπὲρ τῆς εἰρήνης πρίνε- 

ται, οὗ, ἀλλὰ ον. 899. οὐ χρόνους ἀνήρηχεν οὗτος, οὔ, ἀλλὰ τὰ πρά- 

γματα ἁπλῶς ἀφήρηται. Ρ. 418. ὥστε οὐ μόνον κρίνετε τούτους τήμερον, 

οὗ, ἀλλὰ ---. ν. 421. οὐ λέγειν εἴσω τὴν χεῖρ᾽ ἔχοντ᾽, Αἱσχίνη, δεῖ, οὗ, 

ἀλλὰ πρεσβεύειν ---- ν. 01. οὐ μέτεστι τῶν ἴσων -- τοῖς πολλοῖς ἡμῶν, 

οὐ μέτεστιν, οὗ, ἀλλὰ οἵο. ν». 180. οὐκ ἐχείνους ὑβρίζων, οὔ -- ἀλλὰ οἵο. 

Ῥ. 796. οὐχ ὅμοιον, οὔ. ῬΙαῦ. Ηἱργ. πια]. 299. οὔ μοι δοχεῖ, ὦ Ἱππία, 

οὔχ, εἰ οἵο. 
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ΕΥ̓. Ποίας ποϑ᾽ ἁνὴρ λαχίδας αἰτεῖται γεέσελων; 

Χ1λλ: ἡ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ τιτωχοῦ λέγεις; 
“1. οὕλχ, ἀλλὰ τούτου τεολὺ τεολὺ τιτωχιστέρου. 42ὅ 
ΕΥ̓ 14λλ᾽᾿ ἢ τὰ δυστεινῆ ϑέλεις ττεπλώματα, 

ἃ Βελλεροφόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὑτοσί: ἱεροφόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὑτοσί; 
41. οΟὐὺ Βελλεροφόντης ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνος ἦν 

χωλὸς, πιροσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 

428. ποτ᾽ ἀνὴρ Ἰἴρτ]. ποϑ᾽ ὡνὴρ Βομπέ]. ΒΓ. ποϑ᾽ ἁνὴρ ἘΠΠΙΒ]. ποϑ᾽. 
ἁνὴρ 1)1π4. οἷο. 

424. ἀλλ᾽ ἡ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις; γυ]ρ. Μαϊραία 60110- 

οδὔϊο ὙΘ ΟΠ πὸ ἔθτθηάδ δϑί. ἢ] ἢ Α-. Ο. Ῥ' ΑΙα οὐ ΒΟ ΣΙ απ 

Ῥοποπάμθπμ ἀλλ᾽ ἢ τὰ τοῦ πτωχοῦ Φιλοχτήτοι' λέγεις; τά  ὃ9. τρύχη, 

Υ6]1 ῥάκη, γ6] λαχίσματα (ὁχ Ῥτᾶθο. λαχίδας). τὰ τοῦ] τὸν τοῦτο Ὁ. 

425. ΑἸίοταμι πολὺ οπι. Α, Γ΄. ΖΦ. ποι Β. Ὁ. Β. πτωχιστέρου ἃ. Ὁ. Β. 
Θθἴο. πτωχεστέρου Β. “1. “Ῥοοία ἴῃ Εἴγπι. Ρ. 81, 14. λαλέστερον εὔρηκά 

σε (166. λαλίστερόν σ᾽ εὕρηκα) καὶ πτωχίστερον." (Ὀὶπ4.). ὅδ16 λαλέστερος 

Ὁ λάλος ἤδη. 91. λαγνίστατος ἃ λάγνος. Μίπαβ πο ἔδοϊιπί ποτίστατος 

ἃ πότης ΤΉΘδΗι. 90. χλεπτίστατος ἃ χλέπτης Ρ]αΐ. 91. ἁρπαγίστατος 

ΡΙαΐ. ὁοπη. ἂρ. Εΐγμι. Μ. ρ. 81, 18. ψευδίστατος Ἰθ14. γαστρίστερος Ῥ]αῦ. 

0011. ἂρ. ΡΟ]]. Π: 1τῦ. πτωχότερος οϑὺ ἴῃ ΤΊμη00115 Ἰοοο ἂρ. Αἴπθη. Υ͂Ἱ. 
229 Β. ὁ μὲν γὰρ ὧν πένης ] πτωχότερον αὑτοῦ χαταμαϑὼν τὸν Τήλεφον 

γενόμενον ἤδη τὴν πενίαν ὅξον φέρει. (Νοκίογ οὐΐᾶπι Ἰοφαϊζαν 46 ΤΌ]ΘΡ ΠΟ.) 
Μομδπᾷ. Μοίη. ΤΥ. 182. 

426: .ἡ.Ἀ. ἡ. ΒιιΟ. 

427. χωλὸς ἃ. Ο. Β. πτωχὸς Β. γε. 

428. οὐ Βελλεροφόντης) ὅ6. ἦν (420). Νρδοῖίο ἂπ γ͵γδοβίοῦ οὐ Βελλερο- 
φόντην (50. λέγω). ΟἿ, 480. ἀλλὰ κἀχεῖνος (ἀλλ᾽ ἐχ. ΓῚ μὲν ἦν 1ἰθΥ] οὐ 

να ]ρ. Ηοο Ρ]δπο νἱ ]οβιτη οϑῦ. Τιοροσῖπι ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνος ἦν, φαοα ΒοΥΡΚίαπΙ 

οὐ πὶ βυδάοσο νἱᾶθο. Οἵ. θη. Ρ. 410. ἀλλὰ μὴν καὶ --- ν. 902. ἀλλὰ 

μὴν χαὶ τοῦτο -- . ν- 1090. ἀλλὰ μὴν καὶ -- γε. ν. 880. 1586. ΠῚ 69. 
ἀλλὰ μὴν χἀχεῖνό γε δῆλον --. 1ΤΥ͂. 18. ἀλλὰ μὴν καὶ --. ΤΥ. 82. ῬΙαί. 

ΑΙο. Π. 151 Α. ἀλλὰ μὴν χἀκχεῖνος ---- Ῥᾶγη. 189. ἀλλὰ μὴν χαὶ εἶναί 

γέ φαμεν οἷο. 151. Χοῃ. Απ. 1Π|.. 2. 10. ἀλλὰ μὴν χαὶ ϑαρραλεωτέρους 

γῦν πρέπει εἶναι. γε. ὙΠ|Ι. 8. 11. ἀλλὰ μὴν χαὶ ---- Αῃ. Υ͂. 1. 1. ΙΒοοΥΙ. 
Ῥ. 89 10. ἀλλὰ μὴν χἀκεῖνο φανερὸν, ὅτι ---. Ῥ. 8518. ἀλλὰ μὴν χἀχεῖνο 

πᾷσι φανερὸν οἷο. ΟΥ. ΧΥ͂. 8 90. ἀλλὰ μὴν χαὶ τῶν ---. Οὐ, ΧΥ͂. 8 219. 

ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε οἴο. Ατϊδίοί. ῬοΟ]. 2, 9. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὰ περὶ τὴν 

ἐφορείαν ἔχει φαύλως. Τκιοίαπ. Υ. Α. 38. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸν πρῶτον λήψε- 

ται. ῬοΟΊ]αχ. ΙΧ. 29. ἀλλὰ μὴν χαὶ δεχατώνια. Τοπίαθδμη οὐδ ἀλλ᾽ ἐχει- 

γοσὶ μὲν ἡν. ᾿Πχεῖνος (“1116 ααθπι ἀἰοο ἢ) ἄθ ΤϑΙοριο ἰπ θ]]ρο, πο ἀθ 
ΒΦ] ΡΟ. ΤΟΡτϑοιι5 νοθὰ ἀλλὰ --- χωλὸς ρΡοποπᾶὰ δεὰ μέσου μεΐαί, 

429. (Ὅ]ο. ρμοβϑῦ χωλὸς ροπιιηῦ Ὁ ̓ν. ΜΙ οῖη. ΜᾺ}, δεινὸς λέγειν οπι. ΒΕ. 

«οὐ δ ὡοδο. 5.4 

ϑνυνσγυ, 
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ΕΥ̓. Οἶἷδ᾽᾽ ἄνδρα ΤἩΠυσὸν Τήλεφον. “11. Ναὶ, Τήλεφον. 480 
Τούτου δὸς, ἀντιβολῶ σέ, μοι τὰ σπάργανα. 

ΕΥ̓. Ὦ καῖ, δὸς αὐτῷ Τηλέφου ῥαχώματα᾽ 
χεῖται δ᾽ ἄνωϑεν τῶν Θυεστείων ῥαχῶν, 
μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς. ΘΕ. ᾿Ιδοὺ, ταυτὶ λαβέ. 

“1. Ὦ Ζεῦ διότιτα χαὶ χατότιτα ττανταχῆ, 488 

ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον. 

Εὐριείδη,, ᾿τεειδήτεερ ἐχαρίσω ταδὶ, 

480. Οἱδ᾽ ἄνδρα, Πυσὸν Τήλεφον να]ρ. 510 μού ᾿π του Πρ ΠῚ: 

δ᾽ ἄνδρα Μίυσὸν Τήλεφον (50. λέγεις). ΑπρΊϊοΘ: “1 ΚΠΟΝ Πἰἷπὶ, ἃ 

τηδῃ οὗ Μγβἷα, Τ᾽] 6 ρ]πι5." ΟἿ, δᾷ ὃ. ἂν. 1461. βέμβιχος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 

8. μάνϑανω | βέμβιχα ( πιαϊ τὴ μανϑάνω" βέμβικα, 80. λέγεις). ΝᾺΡ. 102. 

αἰβοῖ, πονηροί γ᾽. Οἶδα᾿ τοὺς ἀλαζόνας --- λέγεις. Ἐπ, Ογο]. 108. Ἴϑαχος 
᾿δυσσεὺς, γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ. | --- Οἷδ᾽ ἄνδρα (οἶδ᾽ " ἄνδρα --- Ὁ) χρό- 

ταλον, δριμὺ Σισύφου γένος. Ἰοπ. ῶ38. οἶσϑα Κεχροπίας πέτρας -- ; -- 

οἶδ᾽, ἔνϑα Πανὸς ἄδυτα οεἴο. 9817. οἶσϑα γηγενὴ μάχην; 1 --- οἶδ᾽, ἣν «λέ- 

γρᾳ Γίγαντες ἔστησαν ϑεοῖς. ΒΔΟΟΗ. 402. τὸν ἀνϑεμώδη Τμῶλον οἶσϑά 

που κλύων. --- Οἷδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει χύχλῳ. ΟΥ,. 1184. 

οἶδ᾽, ἣν ἔϑρεψεν “Ἑρμιόνην μήτηρ ἐμή. Ηροο. 488. (ἸὈῖᾳαο, ΜαδΕ.). Τπιοίδι. 

Ὁ. Ὁ. Μ. ΠΙ| 1. οἶδα ὃν λέγεις, τὸν ᾿Ιϑαχήσιον. 111. ἃ. νησιῶτίς ἐστι Σι- 

χκελιχή (ἡ πηγή)" ᾿ἀρέϑουσαν αὐτὴν χαλοῦσιν. ΠΟΣ. Οἶδα, οὐχ ἄμορφον, 

ὦ ᾿ἡλφειὲ, τὴν ᾿ρέϑουσαν, οἷο. ϑοιηη. 14. οἶδα, τὸν σιμὸν, τὸν βραχὺν, 

ὃς οἷο. ον. 0. Αλεόδημος (ἦν), οἶσϑα τὸν στωμύλον, τὸν ἐλεγκτιχόν. 

ότι. 9. οἶδα ὃν λέγεις" «“]ίων αὐτῷ τοὔνομα. Ῥ]ιογθογαῦ. ἂρ. 60]. Αν. 

δῦϑ, φέρ᾽ ἴδω, χιϑαρῳδὸς τίς χάχιστος ἐγένετο; -- Οἔχ᾽ ἀτρέμ᾽, ἐγῷϑα" 

Χαῖρις. Δοι. 904. ἐγῴδα τοίνυν" συκοφάντην ἔξαγε. ΝᾺΡ. 918. οἶδ᾽ ὑπὸ 

γὰρ ---ο- Αν. 1450. μανϑάνω" 1 ὡδὲ λέγεις. ῬΙΠ.1118. αὐίγαοίϊο οϑὺ 118. του- 

τονὶ 1 ἐγῳδ᾽ ὅς ἐστι, Κλεισϑένης ὁ Σιβυρτίου. (Οοἴοχιη ἄνδρα σὸν 

αἀἸούσπη υὖ 482. “ακεδαιμονίων ἀνδρῶν. ὅογ]ι. Ἐ]. 45. «οωχέως παρ᾽ ἀνδρὸς 

«»ανοτέως. Τοπίαθατη ΟἸΐπι οἷδ᾽ οἶδα, Ἡυσὸς Τήλεφος. Ναὶ, Τήλεφος. 

ΟΥ, Βδη. 84. Ρ]. 1080. 

481. σέ μοι] σ᾽ ἐμοὶ Βταποκ. 

452. δαχώματα)] 6. ῥάχη τινὰ, γ0] πεπλώματα (420), γ6] λαχίσματα. 
ϑοα οἷ, ν. χαταρραχοῦν. 

488. κεῖται Β. Ο. Β. χεῖνται Α. 

484. οἱνέος Ἀ. Θα. τῶν ᾿Ινοῦς τ΄ ΚΗ. ἰδοὺ ταυτὶ λαβὲ Ἀ. Β. Β.. οἴα. ΕΤΟ. 

Βν. Βο. Πὶπά. ὅθ. Βεκκ. Θερ. ρτδρί. Ῥ. ΑἸᾷ. Ε]μη51. Β]. ΕασῖρΙ 1 σομυϊπιαπὶ 
Βρου. Βοῖρκ. Μϑῖπ. Μ1]1]. (ΟἿ. δὰ 895.) ἐδοὺ ταυτὶ, λαβὲ (510) ΜᾺ]. Μα18. 

480. ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον͵] [ἄθγη γο βιι5 βαρτα Ἰορίξαν 584. 
ὩΠῚ1 6716] γοϊαϊύ ὙΆ]0Κ. δὰ ἩΪΡΡΟῸῚ 1029. Ηΐο ρούϊιβ ἀυᾶπι {ΠΠ|Ὸ ἈΡ6556 

Ῥοββθ δηϊιηδανογυ Βυυποκίαβ. ΙΝ. ϑραγίαμη. δαπὶ Παροπύ Βῃ. ὨΟΡγ. 
11π4. ΜῺ]1]1. Μοῖπ., βίποουθιη Βῃ. Ε]Π.5]. Βουρκ. ΒΙΡΡ. ΒΕ ΤῸ με: 

451. ᾽πειδήπερ ἐχαρίσω Α. Μοᾶ, 9. Βι. οἴο. ἐπειδήπερ ἐχαρίσω Ο. Ῥ. Β. 
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χἀχεῖνά μοι δὸς ταἀχόλουϑα τῶν δαχῶν, 
τὸ στιλίδιον ττερὶ τὴν χεφαλὴν τὸ ἸἩΠύσιον. 

- 5 
“εἴ γάρ μὲ δόξαι τεττωχὸν εἶναι τήμερον, 440 
π7 , . - 
εἶναι μὲν ὅσττερ εἰμὶ, φαίνεσϑαι δὲ μή 
τοὺς μὲν ϑεατὰς εἰδέν᾽ ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ, 

τοὺς δ᾽ αὖ χορευτὰς ἠἡλιϑίους τταρεστάγαι, 

ὅστως ἂν αὐτοὺς δηματίοις σχιμαλίσω. 
, ᾽ς. αὐ σοι στος ᾿ ν » - , 

ΕΥ̓. 4 ώωσω᾽ πυχνῇ γὰρ λετιτὰ μηχανᾷ φρϑνί. 44 
2 , Ὁ , ψ. τς Ν 1. Εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. 

(6. ΒΕΚΚ.) ἐπειδήπερ γ᾽ ἐχαρίσω Β. «1. ἐπειδὴ περιχαρίσω Γ΄ μοι 44. 

10νὶ. ΑἸ14. Βδῖβῖσ. Οοπ]. Ρ. δῦ. ἀο]θηῦ Βϑῃΐ]. Πμδῖβκ. Ῥουβ. Βυ. Ὠϊμά. οἷο. 

(ΟΥ. δᾷ 18.) ᾿πειδή γ᾽ (9) ἐχαρίσω μοι τάδε αἰ ΓΗ ΔΘ πύθυ οομῇ. ΕἸΠΕ]. Τιδρθη- 

ἄστη ἴογβαη ᾿πειδὴ χεχάρισαί μοι ταδί. Ῥογίδοϊαμη ἢἴο ορξϊπηθ οοηνθηϊῇ. 

Ο Ἐπκο]. 1045. νὴ τὸν “Πα τὸν σωτῆρα χεχάρισαί γέ μοι. Εᾳ. δ4. τῷ δε- 

σπότῃ 1 Παφλαγὼν κεχάρισται τοῦτο. Το 5. ὁο1η. Π1|. ὅ41. σφόδρα μοι 

χεχάρισαι --- ταυτὶ προείπας. ὨδΊΠΟΧ. οοΙη. ΤΥ. 581. ὥς μοι χεχάρισαι 

(κέχρησαι γα]ρ.). Οοπένα δογίβίιβ ἀθίθπαϊςαν Εὰ. 1968. πολλοῖς γ᾽ ὑπολί- 
σφοις πυγιδίοισιν ἐχαρίσω (αι. πυγιδέοισι χεχάρισαι). Ἀν. 1401. χαρέεντά 

γ᾽ -- ἐσοφίσω χαὶ σοφά. θᾳ. 421. σοφῶς γε προὐνοήσω. ϑ86 06 ἀπΐθηη, 
ΔῸ ΠΌτΑΤ 5. ̓ πίθτοϊ απ 7 ῬΤΟΠΟΙΗΪΠδ. 

441. ὥσπερ Πρτῖ. ΑἸΔ. Βοιρῖ. ὅσπερ ϑυϊᾶ. ἴῃ φαινόμενα (βοᾷ ὥσπερ 

οοα, Οχ.) οὗ εἶναι. Ποῖβι. Βγῃ. Ῥουβ. Ε]Ίη5]. Ὀϊπᾶ. Β]. Βουρκ, Μοίη, Μη]]1. 
Οὗ δὰ Ἐα. 214. 181. 1511. 

449, εἰδέναι μ᾽’ ὅς εἰμ᾽ ἐγὼ Β. Ῥ. “1. νὰ]ρ. εἰδέναι μ᾽ ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ Ἀ. Ὁ. 
Ὦ. ΓΤ ᾧασμπ ἀρυπᾶοί ἐγὼ ροβὺ ρυδϑοθᾶθῃβ μὲ, υἱᾶθ Ὧη Ἰορθπάπιῃ εἶδέγ᾽ 

ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ, νθ] ὅστις εἰμί μ᾽ εἰδέναι, γνο] ὅστις εἴμ᾽ ἐγὼ εἰδέναι (οἴ. 

γ6βρ. 1294. ἐγὼ εἴσομαι). Τπ Πα] αβιηοα] 1018. πϑι αύπβ αα]ά θη) οϑὺ ὅστις 
4πδη) ὅς. 8510 ΝῸΡ. 419. ἕν᾽ αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ οἷο. 1902, τέ δ᾽ ὅστις 

εἰμὶ τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; ῬῚ. 12. ἀλλ᾽, ἢν πύϑησϑέ μ᾽ ὅστις εἴμ᾽ οἷο. 

ϑοΡι. Τι. 821. ξυμφορὰ --- μὴ εἰδέναι σέ γ᾽ ἥτις εἶ. ϑοᾷ ἱπίογάδθχῃ 
βο ἀϑασραῦιν ὅς. ΟΥ, 118. ἐγῴδ᾽ ὅς (ὅστις Ἀ.)} ἐστι. Ῥ]. 89. μανϑάνεις ] 
ὃς φησὶν εἶναι; ὅϑορῃ. Οδᾶ. Ο. 1111. ἔξοιδ᾽ ἀχούων τῶνδ᾽ ὅς ἐσϑ᾽ ὁ προ- 

στάτης. 511. Οεᾷ. Β. 1008. εἴϑε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. Ἐτ. 102. ἐγῴδ᾽ ὃ 
φεύγεις. ἘΠ. 410. ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἶ; ΔΑ]. 1959. μαϑὼν ὃς εἴ φύσιν. 

Ἐπτ. ΑΙς 6048. ἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν ὃς εἴ. ΗΕ]. 818. οὐ γνώσεταί γ᾽ ὅς 

εἶμ᾽ ἐγώ. Τρῃ. Δ. 662. οὐκ οἶδ᾽ ὃ φής. Τρὶι. Τ. 107. Ηοτοᾶ. 11. 121. ὅχως μὴ 
-- γνωρισϑεὶς ὃς εἴη. 1ΠΠ. 80. ἄρα ἔστε, ὦ παῖδες, ὃς ὑμέων τὴν μητέρα 
ἀπέχτεινε; Τκιοῖαπῃ. Ὁ. Ὁ. Μ. ΧΙΥ. 1. οἶδα ὃν λέγεις. Ἄρη. 9. οἶδα ὃν λέγεις. 

ψαυϊραΐαιι ἀοίθπαϊ Επιν. Ἠ6]. 818. οὐ γνώσεταί μ᾽ (γ᾽ να}]5.) ὅς εἶμ᾽ ἐγώ. 
444. αὐτοὺς] αὐτοῖς Β. σχιμαλίσω Β. Β. σχυμαλίσω Ἀ. σκιμαλλίσω Ὁ. 

440. εὐδαιμονοίης εὖ σοι γένοιτο ἃΡ. Αἴϊιθη. ΤΥ, 180. χαλῶς ἔχοιμι 
Δ}. 5610]. ἁγὼ Α. ἃ ᾽γὼ Β. φρονῶ] νοῶ Βτ. Τῃν. Οἵ, ϑορῃι. ΕἸ. 884. 
δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. 
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Εὖ γ᾽. Οἷον ἤδη δηματίων ἐμσείμσελαμαι. 
στὰρ δέομαί γε “ττωχικοῦ βαχτηρίου. 

ΕΥ̓. ὙἘΤουτὶ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταϑιμῶν. 

41. Ὦ ϑύμ᾽, δρᾷς γὰρ ὡς ἀπωϑοῦμαι δόμων, 40 
γεολλῶν δεόμενος σχευαρίων, νῦν δὴ γενοῦ 

γλίσχρος, τιροσαιτῶν, λιτεαρῶν τ᾽. Εὐριτείδη, 
δός μοι σπυρίδιον διαχεχαυμένον λύχνῳ. 

ΕΥ̓. Τί δ᾽, ὦ τάλας, σε τοῦδ᾽ ἔχει τπελέκους χρέος; 

441. ἐμπίμπλαμαι ἈΑ. Β. Ῥ. “1. Βτ. ΕἸλη5]. ΒοΙΡΚ. Μοίῃ. Ὀϊπὰ. ἐμπί- 
πλαμαι Οὐ. Ῥ. 1. ΑἸ4. ΜᾺ]1]1. 816, αἰαηῦ, ΘαρΠοηΐαθ οαιιβὰ 50. 1 θΘθαπ Αὐδ]οὶ, 

αὖ ἐμπίπραμαι (ΝᾺ. 1484. Τγ8. 511. ΤῊ. 149): δ οοηΐγτα ἐνεπιμπλάμην, 
ἐνεπιμπράμην, οὐ 511π|11|1ἃ. Υ. Τοῦ. ῬΆγη. Ρ. 9ῦ. οὖ οἵ. δὰ ΝΡ. 1484. 

564 χηοίσιπη πἷὸ ροβύιϊαῦ ἐμπίμσλαμαι, πθο ραύταν ἐμπέπλαμαι (ἴ). 

448. ἀτὰρ} αὐτὰρ Ἔ. γε Ἀ. Β. Τὶ Βτε. ΕἸμμ8]. Π)1πη4. Β]. Βευρκ. Μείῃ. 

Μα]]. χαὶ Β. ΑἸα. Κυδῦ. χαὶ τοῦ Ῥ. οἵη. ὦ. ὅδορβ Ἰθριθυν ἀτὰρ --- γε, 
αὖ ἀτὰρ --- δή. Οἵ, 182. Νὰ. 801. 1220. γεβρ. 141. 150. 1141. 1514. 

ΤῊ. 2017. Ρ]. 12. Αν. 144. Αρβοι. Ῥσομι. 1010. Ἐὰπτ. ΗΡΡ. 728. 1900. 

1995. Τρῖι. Τ. 119. Ττο. 410. Μρᾶ. 88. πτωχιχοῦ βαχτηρίου)} ΕΌΙΠΙἃ 
αἰπηϊ τίνα, αὖ νοῦν, Απ Ἰθροπᾶπηι πτωχιχῆς βαχτηρίας ὃ 

4502, λιπαρῶν τ᾿ Εὐριπίδην Ἀ. Π. Μοά. 9. Α14. λιπαρῶν τ᾿. Εὐριπίδη Β. 6. 
Τὰ. ΘΟΥΥ, “7. δα]. ἴῃ γλίσχρος (864 Εὐριπίδην ἴῃ λιπαρεῖ). ΠοΙδις, Βτ. οἷο. 
λιπαρῶν. Ἐὐριπέδη ΒΘΗ0). Τάθπη ϑυδάοηὺ ΕἾ. ΤΙ ΘτΒ0ῃ. ᾿. 089. (αὶ τϑιηδη- 

5586. ΘΟΡ ΪΔ ΠῚ ΘΧ Ῥυδοα Ἰθούϊοπο λιπαρῶν τ᾿ Εὐριπίδην μι }) οὐ Βεουρῖ. 

404. τί δ᾽, ὦ τάλας, σε -- 4. ΒομΉ]. Ε]ΠΙ5]. (α6πὶ ν. δὰ Μοά. 1884). 

τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ -- ἔχεις Ἐν. ΤΙ ἴθ 80}. Αὐἱβῦ. Ρ. 089. ἘχθιΡ] πη νοοὶβ 

χρέος Ῥτο χρεία ροβίζαθ. ποῖ πονΐ. Ὧι. τίς (γ6] τίς δ᾽), ὦ τάλας, σε τοῦδ᾽ 
ἔχει χρεία πλέχους; ] 411. χρεία μὲν οὔτις. ὟΕ] τίς δ᾽ αὖ σὲ χρεία τοῦδε 
τοῦ πλέχους ἔχει; ΧΕ] τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τοῦτ᾽ ἔχειν χρήζεις (ν. ϑέλεις) 

πλέχος; “11. χρήζω (ϑέλω) μὲν οὐδέν. Οἵ, Επτ. Μοά, 1919. εἰ δ᾽ ἐμοῦ 
χρείαν ἔχεις, 1 λέγ᾽ εἴ τι βούλει. Απᾶγ. 808. ὅτου τις τυγχάνει χρείαν 

ἔχων. ϑαρΡΡ]. 110. τί χρῆμα ϑηρῶν καὶ τίνος χρείαν ἔχων; Ατοἢ. ΕῪ. ὃ. 

ἡμῶν δὲ τίνα δὴ τυγχάνεις χρείαν ἔχων; Ἦθο. 916. ἀλλὰ τίς χρεία σ᾽ 
ἐμοῦ; Ηοπι. 1]. χ΄. 48. χρεὼ βουλῆς ἐμὲ χαὶ σέ. λ΄. θ0ῦ. τέ δέ σε χρεὼ 
ἐμεῖο; φ΄. 822. οὐδέ τί μιν χρεὼ 1 ἔσται τυμβοχοῆς. ὅορῃ. ῬὨΠ]. 6040. ἔν- 

δοϑὲν λαβὼν } ὅτου σε χρεία χαὶ πόϑος μάλιστ᾽ ἔχει. ῬΊαγα [7118 ὁ0η- 

Β.ΣΠΟὐ ΟΠ 8. ΘΧΘΙΏΡ Ια οοπρθδδὶῦ Ρουβ. δὰ Οὐ. 009. Οπι αν ἀγα] 8, αὖ 

ἴῃ ἐταροθαϊα. 81. Τγ8. 706. ἄνασσα πράγους τοῦδε (οχ 716]. Ἐπχ.). Τά θη 
Δ᾽ ]ασδπαο ἢὺ ἴῃ Ἰοοὶβ ὑγσαροθαϊδπι ΒΡ ̓  γα θπ8, αὖ ἔα. 08. τήνδ᾽ ἐχόσμη- 

σαν πόλιν. Αν. 921. τήνδ᾽ ἐγὼ χλήζω πόλιν. ΕΛ ἴπ πηρ]1ο]8, αὖ 1] 651). 

θ04. τάδ᾽ εὔγματ᾽. ἤδη. 1842. τάδε τέρατα.  65Ρ. 418. τόνδε λόγον. 10θῦ. 
αἵδ᾽ -- τρίχες. ὠ] αὖἡ᾽ ϑυϊᾶαβ ἴῃ πλέχος. τάλας γε Ἀ. Ο. Ρ. Ἐ. Τ΄ 
Μεά. 9. δῖα. ἴῃ πλέχος. ΑἸ4. ΒΥ. τάλας σε Β. “1. ΒΕπΉ]. Ποῖβ. ((οη]. Ρ. 189) 

ΕἼΤ8]. οἵο. τάλας (ὁπ. γε δῦ σε)ὴ ὅδυῖϊα. ἴῃ διαχεχαυμένον οὐ χρέος. 
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41. Χρέος μὲν οὐδὲν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 458 
ΕΥ̓ κΜυπηρὸς ἴσϑ'᾽ ὼν χκἀποχώρησον δόμων. 

Φεῦ" 

εὐδαιμονοίης, ὥσττερ ἡ μήτηρ τεοτέ. 
ΕΥ̓. ἾἊἤπελϑε νῦν μοι. 41. Π]άλλά μοι δὸς ἕν μόνον, 

χοτυλίσχιον τὸ χεῖλος ἀτεοχεχρουμένον. 

ΕΥ̓. Φϑείρου λαβὼν τόδ᾽ ἴσϑ᾽ ὀχληρὸς ὼν δόμοις. 460 
41. Οὔπω μὰ “10 οἶσϑ᾽ οἵ αὐτὸς ἐργάζει χαχά. 

ἔχει Β. Ο. Β. νὰ]ρ. ἔχει (βαργ. ς) ἀ. ἔχη διυϊᾶ. ν. δέαχεχ. οὐ πλέχος. 

ἔχεις ὅ081. Καϑύ. Βτ. Τηῃν. Ῥουβ. πλέχους τοῦ πλέχους ϑαϊᾶ. ἔδγ. 1. 4. 
πλέγματος. ὅϊο βλέπος οὖ βλέμμα (Ῥαο. 5028), δέος οὐ δεῦμα, δέρος οὗ 

δέρμα, χρέος οἴ χρῆμα. στέφος οἱ στέμμα, οἷο. Οἷ, Ῥαο. 528. ἀπέπτυσ᾽ 

ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέχος. ΑΘΒ0ῃ. ΕὟ. 2319, στέφανος, ἀρχαῖον στέ- 

φος (πλέχος ἨοΥν.). 

400. λαβεῖν] λαλεῖν Ἀ. 

458. μὴ ἀλλὰ 1|0γἱὶ οὐ νὰ]ρ. μάλλα μα. Νοὺ 850 (580 ποῦ 50), θαΐέ 

δῖνο π|6 οἷο. Οὗ. Βδη. 108. 611. 140. 151. Αν. 109. μοι οἵη. Β. ΠῸΠ 

Α. Ο. [Ιπ ἢπθ νϑυβαβ ΥἱΓΡῚ]8Π| ροβυΐ οαπὶ ΕἸ] 5] οῖο οὐ ΠΙπᾶ. 

409. χυλέίσκιον 1011 οὖ 500]. ΒοΥρΚ. χοτυλίσκιον Αἴπθη. Ρ. 419 Β. Εἰ. 

ΡῬ. 1282, 59. δβᾶθρ. δὰ ΤῊΘορηγ. Ομᾶτν. ΧΙ. Βτ. ΕἸπι8]. Ὀ1ηα. Μϑίη. ἕο. 

χυλίχειον Υ. 1. ἃ. 5610]. χυλέχιον ϑδιυϊάαβ ἴπ ἀποχεχρουσμένον εὖ χύλεξ 

οὐ φυϑῖηη). ΒΘΚΚοαΪ ρ. 429, 9. Οἵ. Ῥἤθυθου. οοχη. Π|. 282. λάβω --- τὴν 

χοτυλίσχην; Αὐϊδῦ. ΕὙ. (ΔΙοίη. 11. 1102.) μηδὲ στέψω χοτυλίσκον (χοτυλί- 

σχην ἢ). θα. χυλιχνίδιον. ΤΙ ὐὔγιμη τοῦ χύλιξ οϑὺ χυλέχνιον, απο 
Ἰορτίαν Βα. 900. ἀποχεχρουσμένον ᾿ἰρτ]. ϑ14. Αἴποη. Ἐπβύ. ΑἸα, Βυ. 

Ε]Π|5]. ἀποχεχρουμένον Γ. (4α.}) Αὐμοπδοὶ οοαᾶ. Α. Β. ατάχιπι. ΒΘ ΚΚοτῖ 

Π1πα. οὗο. ἀσπεοχεχομμένον ἀδίθυϊοσθβ Αὐμθηδθὶ οοαϊοοβ. Οἵ. Ῥθιι. Ρ. 108. 
σιαραχεχρουμένον (ἰδ, ὁοα. ορί.). Ρ-. 111. παραχέχρουσται. Χρῃ. Ηδ8]]. ὙΠ. 

4. 206. ἀποχεχρουμένοις (4]. ἀποχεχρουσμένοις). ῬΏγγη. ΒΕΚΚ. Ρ. 600, 25. 
ΠῈΕερικεχρουμένος ἄνϑρωπος: --- ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀγγείων τῶν ὑπὸ 

χρόνου περιχεχρουμένων. 

400. φϑείρου Β᾿. Ἐ]Π15]. οἴο. φέρου Α. Β. Ο. Ρ. Ζὶ 4. ΑΙά. Βτ. ἔρρ᾽ 
οὖν ο0η]. ΕὟ. Τ᾽ Ιοτβοῃ. (Ἰἀπααΐο Ηομι. 1]. ϑ΄. 104. ἔρρε χακὴ γλήνη. τἀ] 

5]. φϑείρου). Βδαά6. ΑΙ πὶ τὰ ἃ] ἃ πὶ τ 6 π|. ΑἈΠρΡΊΪοο, ΒΟΡ ΟΠ 6. Ρ]. 598. 

610. Επτ. Ηθτ. 284. πᾶσ. 109. 116. ταῦτ᾽ Α. Β. Ο. ΑἸΙά. Βγ. τόδ᾽ ΚΒ. 
ΕἸΠ15]. Ὠϊπά. ἔσϑ᾽ Β. νυ]ρ. ἔσϑι δ᾽ ᾿. ΒοΙρκ. οπι. Α. ϑόμοις Β. 

Ο, Π. δόμους Ἀ. 

401. οὔπω μὰ «10 οἶσϑ᾽ --- να]ρ. ΕἸχΗ5]. μα, Βοτρκ, ΜῺΠ. ἘΤΡ. οὔπω 
(86. ἀπέρχομαι ν0}] ἄπειμι, 411.) μὰ “10 οἶσϑ'᾽ Βοί!ι. Μροίη. Ῥοοῦθ. ϑ'6 0]: 
οὐχ οἶσϑα ὅπως βαρὺς εἰ ἐν τοῖς δράμασι χαὶ ἀποχναίεις τοὺς ϑεατίάς. 

ἐργάζει ΒΒ. ἐργάζῃ Α. ἐργάζηι Ὁ. 



ΧΑ ΧΆΡΝΗΣ. οὔ 

᾿] 

.1λλ᾽, ὦ γλυχύτατ᾽ Εὐριτείδη, τουτὶ μόνον ᾿ 2 ἤ ᾽ 

δός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον. 
Αἢ ᾿Ξ ῃ ν ΝΣ ͵ 

9 , Ἴ , ἘΝ , 

ΕΥ̓. ὠνϑρωπ᾽, ἀφαιρήσει μὲ τὴν τραγῳδίαν. 
Ὑὔ Ν 2 ,ὔ 

“417τελϑε ταυτηνὶ λαβών. .11. .“ττέρχομαι. 400 
ΞΡ, “Ἄ“ὐοσνρς ν᾿ ὦ Ν Εν ςκ “δ Χ Ν 

Καίτοι τί δράσω; δεῖ γὰρ ἑνὸς, οὗ μὴ τυχὼν 
η ΒΥ 3 ν 

αἀτόλωλ᾽. “χουσον, ὦ γλυχύτατ᾽ Εὐρισείδη. 
Τουτὶ λαβὼν ἄστειμι χοὺ χιρόσειμ᾽ ἔτι. 
Ἔς τὸ σπυρίδιον ἰσχνά μοι φυλλεῖα δός. 

- 2 ἣν -ΨνὉ ν 

ΕΥ̓. Ἰἤππολεῖς μ᾽. ᾿Ιδού σοι. Φροῦδά μοι τὰ δράματα. 4τὸ 
2.1: .41λλ: οὐκέτ᾽, ἀλλ ἄπειμι καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 

ὀχληρὸς, οὐ δοχῶν μὲ χοιράνους στυγεῖν. 

402. τουτὶ μόνον Β. εἴθ. μόνον τουτὶ ἃ. Ῥοβὺ μόνον ραποῖο χηϊπουὶ 

τϑοῖθ ᾿π οσριπριπί Ποἰβῖρ. (οη]. Ρ. 118. Πῖπα. Μὰ]]1. ψαϊρο οταίϊο οοη- 

ἀϊπυδῦαν, Εὖ 5ἷο Ε]τη8], Μη. ΕἸΡΡ. ϑαραπαϊθηάπηη δροᾶσον γ6] 5βἰπηῖ]6 
αὐἰᾶ. ΟἿ, δὰ Ῥδι. 1808. εἴπερ γε δεῖ χαὶ τοῦτό με, ἀνδρῶν ποιητῶν 
τυροπωλῆσαι τέχνην. 

408. σφογγίῳ Α. Β. Ο. Ρ. Τ΄ “1. Α14. Βτ. Ε]π.8]. ὈΙπᾶ. Β]. Μοΐη. Μὰ]]. 
σπογγίῳ Ἐ.. ϑυ14. 5. ν. βεβυσμένα. Καί. Β6ΚΚ. Βουρκ. ΕΠΡΡ. ἘσὶίΖβοη. δα ΤῊ. 

Ρ. 611. σπογγιᾷ ϑαϊα. ἴῃ σπογγιώ. ὁ0η]. ΒοΙσκ. “1)6 ποὺ Αὐδοἴβπηο οοπ- 

Β.Π ΟΠ άτι5 ῬΊΘΥΒοπα δ Μοοτΐη ᾿. 800. Αγρπὰ ποβέγιμη. νὰ]ρὸ Ἰαρίξαι 

σπόγγον  85Ρ. 000. σπογγιὰν ἤδη. 482. 481. σπογγιεῖ ΤΠο5πι. 941. σπόγ- 

γους ἈΠᾶΡΎΤΟ [ΕὟ. 150] ἂρ. δ14. ἴπ παραλοῦμαι." ΕἘΤΙΜΕῚ,.. ΟἿΑ οὔατα 

ατορ, Οὐτ. Ρ. 148. Ευϊύζβοη. δα ΤῊ. Ρ. 611. Ἑηρον. δὰ ΤῊ. 2947. ῬΠοΥΘΟΥ. 

718]. Ἐν. ΥΠ|. τὸν ἱδρῶτα χαὶ τὴν ἄρδαν ἀπ᾽ ἐμοῦ σπόγγισον. ΤΠΘΟΡΟΙΡ. 

ἃ}. Αὐ!ιοπ. ν. 48ῦ. σπόγγος, λεκάνη, πτερὸν, λεπαστὴ πάνυ σιυχνή. Ἀ6Β6Π.. 

1. 118. σπογγιᾶς. Ανδρῃ. ΚΝ. 45. ἀποσπογγίσαι. Ῥ᾽μ ον λίσπη ἤδη. 
820. ὑπολίσποις Ἐπ. 1900. λέσπαι ῬΙαΐο ἥγιιρ. 195. Α. πιϑάχναισι (ποθὴ 

φιδάχναισι) Ἰἰρυ1 Βα. 192. ΡῚ]. ὅ406. δρᾷ σφυράδας Ῥαο. 190. σφονϑύλη 

1016. σφόνδυλος δ οβρ. 1489. ϑρυγονῶσα (δῖος Ἡ. τρυγ. Α. Β. 7.) Ερο]. 84. 

α΄. δὰ Νυν. 180. 7εβρ. 600. ΤΊ. 9417. βδη. 482. 487. Ἐογὰ Ηοπιο ϊοᾶ 

εϑὺ σπόγγος, 1]. 18, 414. Οἁ. 1, 111. 

404. ἄνϑοωπ᾽͵] Οὗ, 95. 1010. Νὰ. 1495. ἤδη. 112. Ῥ]. 104. Τῃ «αΐρθιιβ 

Ἰοοῖβ οὐηηἶθιιβ τϑροποπάσπι ἔοτβμ ὦνθρωπε. ἀφαιρήσει  ἀφαιρήσεις 

Α. ἀφαιρεῖσϑαι οαπῃ δοσιιβδξϊνο ῬΟΥυΒομδ6 Ἰθρίσαν ν. θ04. Υ ο5ρ. 1880. ΤΊ Θβηι. 
990. Βδη. ὅ26. ὅ860. 6000. οὐ 4110]. ΕΤΙΜΘΊΤ,. 

4609. ἐς Α. εἰς Β. Β.. ΓΤ. 4. οὐ ϑ]α. ἴπ φυλλεῖα. μοι οτὴ ϑαυϊα. (οοά. 

Οχομ.). φυλλεῖα Β. Ο. φύλλια Α. Μερά. 9. Οὗ, ΡΙ. 544. φυλλεῖ" Ἰσχνῶν 
(σχνὰ ) δαφανίδων. Ῥ]αῦ. οογη. 11. 611. φύλλιον (φυλλεῖον γοοῖο ΠΟΡΓ.) 

ἢ δαφανίδιον. "ΠΠΘηΐαθατη φύλλ᾽ ἄττα δός. 

410. ἀποπλεῖς μ᾽ Α. ν 

᾿ς 472. με] γε Β. μὲν Ἰογηχηδ 5080]. χοιράνους] τυράννους ἢ. 1ὴ)6 χοί- 

ρανος οἷ τύραννος ΟΠ 515. ν. ΕΠΠ8]. δ ἔπιν. ΜΙ. 70. 840. 1260. 

| Η) 
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7] , . 

Οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς αττόλωλ᾽  ἐπεελαϑόμην 
ἐν ὧτειέρ ἐστι τεάντα μοι τὰ τεράγματα. 
Εὐρισείδιον, ὦ γλυχύτατον χαὶ φίλτατον, 418 

“ ἐν φ τ: 27 , ᾽ δ αν ,. δὲ 
χάχιστ᾽ ατολοίμην. εἰ τί σ᾽ αἰτήσαιμ᾽ ἔτι 

η δὶ Ν 

χελὴν ἕν μόνον, τουτὶ μόνον, τουτὶ μόνον, 

σχάνδιχά μοι δὸς μητρόϑεν δεδεγμένος. 

ΕΥ. “Ἧνὴρ ὑβρίζει᾿ χλῇε τεηχτὰ δωμάτων. 
41. Ὧ ϑύμ', ἄνευ σχάνδιχος ἐμττορευτέα. 480 

4τῦ. Εὐριπίδιον γλυκύτατον, ὠὦ φιλτάτιον ΑἸά. Βτ. να]ρ. Εὐριπίδειον 

γλυχύτατον χαὶ φικτάτιον Ἀ. Πὐριπίδιον ὦ φιλτάτιον χαὶ γλυχύτατον 

Α. Β. Ο ὦ Εὐριπίδιον γλυκύτατον, ὦ (ὦ οπι. οοα. Οχ.) φιλτάτιον ϑαϊά. 

5. Ὁ. φιλτάτιον. Εὐριπίδιον ὦ γλυχύτατον χαὶ (ίλτατον ΕἸπΙ5]. Ῥομδίττ 

γίγριηα ροβῦ Εὐρ. Οἷἃ, ΝᾺΡ. 140. ὦ Σωχρατίδιον φίλτατον. Ἐπ. 120. ἔξελϑε 
δῆτ᾽, ὦ “ημίδιον, ὦ φίλτατον. Τ,γ85. 812. ὦ γλυχύτατον Μυρρινίδιον. 

889. ὦ γλυκύτατον σὺ τεχνίδιον οἴο. Εςο], 1129. Ὦ δέσποτ᾽, ὦ μαχάριε 
χαὶ τρὶς ὄλβιε. Κ 650. 1512. Ὦ Καρχιν᾽, ὦ μακάριε τῆς εὐπαιδίας. Ῥᾶο. 1198. 
Ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ", ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαϑὰ 1 δέδραχας εἰρήνην ποιήσας. 

ΤΉ 65πι. 909. Ὦ τρὶς χαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽. Εὐριπίδη, ὦ φίλτατ᾽, ὦ 

χηδεστὰ, μὴ σαυτὸν προδῷς. βορῇ. ῬΠΠ]. 800. ὦ τέχνον, ὦ γενναῖον. 

419. ἀνὴρ ᾿ἰργ]. ὦ ᾿νὴρ Βτ. ἁνὴρ πα. εἴθ. χλεῖε ΠΥ] δ να]ρ'. Ε]ΠΗ5]. 
Μ11. ΕΠΡΡ. χλῇε Μεῖη. Ὀιπᾷ. πηχτώ] παχτὰ 808]. γ410Κ. (δα ΗΐρρΡ. 

808.) Βτ. “1ρ88 ὑπᾶρίοὶ νοῦρθῶ, λῦε παχτὰ δωμάτων, οχΧ ῬΟΙΪασ6 1ὺ, 20. 

ΔΠΘραγιῦ γΆ]0Κ. δα ΗῖρρΡ. 808. Τία β58η8 Ἰοοαύ βαμπύὺ ὑτᾶριοὶ, 564 Πᾶπὸ 

ἀχρίβειαν ἴπ ἰγϑρΊοοταπη ἱτηϊ δ Ε]06 ΠῸΠ ΒΘΙΏΊΡΘΙ ΒΥ δηῦ οοΙηϊοῖ. πηχτὰ, 

αὖ γα]ρο, παροὺ βὰν. οὖ ϑυϊδαβ ἴθ Αλεῖε, πὰ ἴοττηα αὐϊξαν ἘασΙ ΡΊ 465 

ῬΠοθι. 492. πηχτῶν χλιμάχων (Ὁ Βουρύπταιη πὸη πηιΐαν ῬΟΥΒΟΠΙΒ) 
Ογε]. 189 πηχτοῦ γάλαχτος." ἘΠΊΒΙ,. Πηχτὰ δωμάτων ῖς να]οῦ πηχταὶ 
ϑύραι δωμάτων, ἰοτῖτπτι ΟΟΙ Ρᾶρ 65 δϑάϊππ. Οὗ. Ηοπι. 1|. ὦ 415. 

ϑύρας πυχινῶς ἀραρυίας. β΄. 6601. ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήχτῳ. Αγὐἱδῦ. Εν. 608, 
ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας. Τ,γχ8. 364. μοχλοῖς δὲ χαὶ χλήϑροισιν τὰ προ- 

πύλαια παχτοῦν. ο8ρ. 198. ἐπαχτώσαμεν. ὅορῃ. Α]. ὅ19. δῶμα πάχτου. 

ῬῃΠοάθιη. πίῃ. Ρ. Υ. 4. 4. πηχτὴν χλεῖε ϑύρην. Ηδδγομ: παχτά. ἧρμο- 

σμένα, πεπορπημένα. ῬΟ]]. Χ. 21. τῷ δὲ χλεῖσαι ἴσον χαὶ τὸ παχτοῦν 

[Π,7γ5. 300. εβρ. 198.] χαὶ τὸ ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας ἐστὶν, ὥσπερ τῷ 
ἀνοίγειν ταυτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη Εὐριπίδης “λῦε παχτὰ δωμάτων." Τῃ. 

ἘαΥῚρΙ αἰ. Ἰοοο τοβευϊποηα ἔουβαμ. ἴοσσια Αὐἰίοα πηχτὰ, ταὖ Ββαβρίοαξαν, 
οὔϊατη Μ]116νυ. ΜΊγὰ οαΐμ οβῦ Ἰοουύο παχτὰ δωμάτων. 

ἷά80. ἐμπορευτέα Β. (΄. Β. εὐπορευτέα Α. ἐχπορευτέα (ἃ Ὁ Θὰ πα ἀτὴ 65) 

ΒΘ]. Τλανγθ5. (Ρ. 208. ὑδοῖ[6) Ποῖβκ. Τϑαΐαραια. ἦν (γ61 ἄρα) πορευτέα. 

δοᾶ ἐμπορεύεσϑαι ΜΟΠΠΙΠαΔΠ ῬΓῸ 5ΠηΡ]1οἱ πορεύεσθαι γοπῖθαν. ὅἴο 

ἴηΐτα τῦ4. ὅχα μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ἐμπορευόμαν. ὅογρῆιν. Οφᾷ. Ἀ, 450. ξένην 

ἐπὶ γαῖαν --- ἐμπορεύσεται. Ἐ]. 9091. ποῖ δ᾽ ἐμπορεύει; ὅϊς ἀρπὰ ΘΠ 01} 

ἔμπορος νἱαίον, Οοα. (4, 30. ΝΙδὶ ἐμπορεύεσϑαι ᾿ς να]οῦ μοί. πὶ ΟΥ̓ - 
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“«1ρ᾽ οἰσϑ' ὅσον τὸν ἀγῶν᾽ ἀγωνιεῖ τάχα, 
ιέλλων ὑτεὲρ “αχεδαιμονίων ἀνδρῶν λέγειν: 

ἢ ΣΝ 7) ) 
᾿ φ 0 ἢ ,. Χ Ὑ [ΟῚ , 

Προόβαινε νῦν, ὦ ϑυμὲ γραμμὴ ὸ αὕτηι. 
οχν τι » Εν 

Ἑστηκας; Οὺχ εἰ κατατεεὼν Εὐριτείδην; 
5] ΒῚ ΟΣ ν 

Επήνεσ᾽. 4χε νυν, ὦ τάλαινα χαρδία, 48ῦ 
ΡΥ ΕΙς Γὴ - ἘΡ Ὶ τατον τ . Ὕ - 
ἂἄτεξλϑ'᾽ ἐχεῖσε, χᾷτα τὴν χεφραλὴν ἐχεῖ 

7 [;; ἢ ἥ 
, “ ΖΜ. οἢ 2. .ν 2 - Υ - 

χιαρασγχες ξιττὲ ὃϑ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοχῆ. ὑτϑ “ Η] 
΄, 7 7 . γ7 ΜΝ 

Τόλμησον, ιϑὲι χώρησον᾽ ἄγαμαι χαρδίας. 

ΟΔΥ, Ἰπο᾽οᾶ ΓΔ 1 ἴδοθυθ, αὖ ἔμπορος οεὖ ᾿ποτοδύου Ἐ], 904, οὐ 
ἐμποριχὰ χρήματα τὴ ΟΥ̓ 065 Ἰηΐτα 912. 

481. ἀγωνιεῖ Β. Ο. Β. ἀγωνιῆ Ἀ. 

488. πρόβαινε νῦν να]ρ. ὉΙη4. ΜᾺ]1]. ἘΠΡΡ. πρόβαινέ νυν Ε]Ώ}5]. Ρ1Ὸ}». 

Μοΐη. αὑτηὶ Α. Τ᾿. αὑτηὶ Β. Ο 

480. ἐπήνεσ᾽ . ἄγε Ἐ. ὃ ἐπήνεσώ γε Α. Β, Ὁ. 

480. ἄπελϑ" ἄγ᾽ ἔλο᾽ φῬχοραη ον Ομ] οὶ. Μοΐη. 

481. παράσχες εἰποῦσ") παρέσχες εἰποῦσ᾽ Ἀ. (απ ραν οἰ ρῖτπι εἶσ οῦσα 

ΠΟΠΉΪΒΪ 56 η81ι Ῥταθύθυ[ο πβαγροίαγ (οἵ, Τὴ00]. 109. 591.),. (αὶ ἃΡ μος Ἰούο ἃ116- 

Ὧ1|5. οδύ, βου] ΘΠ ἀπ Β.ΒΡΙΟΔ ΡΣ, λέξον παρασχοῦσ). ΟἿς 518. 809, 410. 498. 

498. 001. [πῃ «αἰθιι5. ἸΟοἿβ ΟΠ θτ18. τπιδιι θα ῦΓ νυ θυ λέγειν, ΠΟΙ εἰπεῖν. 

(πᾶιτη ὀοπ])θούπι πὶ ὁοπἤτηηαῦ ΒΟ Πο] αϑύαθ οχρ]ϊοαῦϊο, εἴ τί (ὅ τι 2) δϑοχεῖ 

σοι αὐτῇ, ὦ χαρδία, εἰπὲ, παρασχοῦσα τὴν χεφραλὴν εἷς τὸ ἐπίξηνον. 

ΠΟΥ̓ΤΟΧΙΒ58. ν᾽ ἀθίι ΠΟΥ. 1115. Πα αἶβ. ουΐ αἸΒΡ]]οογοῦ ἢν ροσθαΐοη. Ἠυ78- 

ἸΠ0 41 ἱπνθΥβΒΊ0η 685 βα 015 ΓΡθαθηΐοβ. βαηύ. ΟἿ, δ Ο27. Νοβρ. 5117. 1198. 

Ἡοπι. 1]. “΄. ὅ20. εὔχομαι ἐλπόμενος (ἔλπομαι εὐχόμενος ΒτδηάγοΙ). 

ΘΌΡΗ. ΑἹ]. 1184. μολὼν μεληϑῶ (μόλω μεληϑεὶς τη85.}, ϑορ!. ἂρ. Τιϑῖ. 

». 1493, 82. σαίνουσα δάχνεις (σαίνεις δάχνουσα ὅ6}Π01. τα. 1005). Απιῖ- 

Ῥηδπ. ἂρ. ῬΟ]]. 1Χ. 24. χαίρουσιν ὀνομάζοντες (χαίροντες ὀνομείζουσι" 

Ἰ1ΡΥῚ ἁαποὺ οὐ ΑὐΠ6π.). Τιγοινρ. 8 14. οὐ τὸ ἐν Σαλαμῖνι τρόπαιον ἀγει- 

πήσαντες ἔστησαν (ἴτιο ἠγάπησαν στήσαντες, ν6] στ. ἠγ.). Τα ἑαθαγη οὐαὶ 

παράσχες εἰπέ 8, απο βυδάοῦ οὐΐδθ Ἠδιπακου. ΝῸΠ τη8]6 ὁοη] οἷ 
Μοΐποκίιβ παράσχες εὑροῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν εἰπεῖν σοι δοχῇ. Ιπορύμηη 1ῖς νὶᾶο- 

πὰ αὐτῇ. σοι} σοὶ Βειρκ. δοχεῖ Α. Ο. ΑΙ. δοχοῖ Β. δοχῇ Τὰ. 

Ἰθανο5. Ρ. 2ῦ8. Βι. ἅττα χαὐτῇ σοι δοχεῖ 601η]. Ε]ΤΗ8Ι. 

488. ἄγαμαι χαρδίας} ἄγαμαι, χαρδία (611 ἄἀοπθ, ποαγῦ, 00]]. (- 

ΡΠ ἰβοάοσο Αἰπθπ. Ρ. ὃῦ3 Δ.) Ῥουβ. Ῥόοῦν. ἄγ, ἐμὴ χαρδίκ Ἰλᾶνο5. Β.. 

“1 ΘΟΙΠΙΠΘη ἃ την γνδ]οῦυτ. ηδὺ ἃ μποαγὺ 1 πανο!" γοααϊύ Τοιρ. 

1. 14. 816 ἄγαμαι λήματος ἘλατΠ]ρΡ. ΒΠ65. 245. ἄγαμαι δὲ λόγων Αν]}. 

1144. δεᾷ φγδϑοῖριιο πὰ ἴαοϊζ (ΟΡ ἢΙΒΟΔΟΥ ἸΟΟὰΒ ΟἸΊΠἾ0 511}1}}18 ἃ. 

Αὐπθη. Ρ. 089 Β'. ἔπειτ᾽ ἀλείφεσϑαι τὸ σῶμά μοι πρίω] μύρον ἴρινον χαὶ 

δόδινον, ἄγαμαι Ξανϑίου (Ξανϑία γιὰ]6 Ἰθρίθι Ρ. ὅ59. Α.), χαὶ τοῖς 

ποσὶν χωρὶς πρίω μοι βάχχαριν. (ΟΠ ΟΥΤΙ οὐΐδηη ἀρύθ βροββδαμῦ ΠΟΒΟ 

ἴρδῖπιβ Ἰοοῖ, 1) γ8. 11. οὐχ ἐπαινῶ Μιυρρίνην  ἥχουσαν ἄρτι περὶ τοσούτου 

πράγματος. οὐ ΤΠοΒη.. 1218. οὐχ ἐπαινῶ γρῴδιο. (1Τὔα Θηΐπι 501 100. ὁτιπη 
ἢ 



Ἁ 

θ8 “ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἂ Ε - νυ) 
ΧΟ. Τί δράσεις; τί φήσεις; Εὖ ἴσϑι νυν 490 

ἀναίσχυντος ἢν σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ, 

ὅστις π᾿ αρασχὼν τῇ τεόλει τὸν αὐχένα 
« , ζο , γ , 

ἅπασι μέλλεις εὶς λέγειν τἀναντία. 
φῇ ΙΧ 2 ᾽, μσορα - ᾽ Εἰ ’, ᾿ 
Σ α γ}1)0 οι τρέμει {τ0 Ζέραγμ. ἐὰ νῦν; 

ἐχεειδήτεερ αὐτὸς αἱρεῖ, λέγε. ἼΟΣ 
ἽΙ. Μή μοι φϑονήσητ᾽, ὦνδρες οἱ ϑεώμενοι, 

ΕΥΤχβομϊο δὰ ΤΊ 5ηι. Ρ. ὅ0ῦ. γαϊροὸ “μυρρίνη οὐ γρῴάδιο οἄδιι γορδίϊνο.) 

ΝΡ. 1145. Στρεινιάδην ἀσπάζομαι. Ἀν.1145---1144. ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην 

φϑαῖς" 1 ἄγαμαι δὲ λόγων. ἀτᾶτητη. ΒΕΚΚ. 580, 92. γαμαι: ἄγαμαι τούτου: 

ἄγαμαι χεραμείων (χεραμεῖ ΒοΚκ. οὗ Βδομτηᾶπῃ. 1. 21. 16ρ8 χεραμέως, αὖ 

πέρ] Πσαῦαν ἩΥΡΘΥθΟΪπ5, 601]. 5080]. ᾳ. 1904. χεραμεὺς δὲ ὁ Ὑπέρβολος εἷ 
Μοοτάθ, ἄγαμαι “Ὑπερβόλοι', ᾿“ττιχῶς. ἄγαμαι “Ὑπέρβολον, ᾿λληνιχῶς). 
Πὔπολις χαὶ ᾿Τριστοράνης. Αἴαπο ἴΐὰ ἄγαμαι χεραμέως αἰχῖῦ ΕᾺΡΟ] 5 (ΕἾ. 

Ιπς. 90) Ρίαπθ αὖ ποβίθι ἄγαμαι χαρδίας, Ῥγο ἄγαμαί σου, ὦ χεραμεῦ.. 

ΘΙ ΠΟΥ ἴσο Επισῖν. [ῥὈΡ. ΑΜ]. 38. οὐχ ἄγαμαι ταῦτ ἀνδρὸς ἀριστέως 

οὐχ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ’ ἀγαϑοῖς, [ “γάμεμνον, ᾿ἀτρεύς. ὍΡΙ᾽Ι 56πδχ 

ἈΡΔΙΠΘΙΠΠΟΠα ΟΟΙΏΡΘΙ]Δη8, πὖ ΠΟ ΟΟΥ δαπηη ΠΙΘΆΘΟΡΟΙΒ. τηοᾶο τροϊὰ, 

πιοᾶο ᾿πάϊγοούα οὐαύϊοπϑ αὐϊξαν. Τιιοίδῃ. Πᾶν. 14. εὖγε, ὦ Κλωϑοῖ, γεννι- 

χῶς (ἄγαμαι Κλωϑοῦς γεννιχῆς οοαᾳ. ρΡ]ατ. Ῥτοῦ. Βαϊύζβοι. 1. 1.). Υ. Βα μη. 

δα Τα. Ρ. 8. Ρίοτβ. δ Νοοσ. 1. 1. ψαυϊραύαιη. θθπθ ὑπϑέμ ΕὙΪΖΒΟΙ. δα 
ΤΉ βιη. 1218. Νοίαπάα ἃπΐθη. ἴῃ Πα] ϑιη041 Ἰοσαύ Ομ τι8. απ ὩΥ ΙΟΙΠ] 

ΟἸΪ5810, ἰάοῖτοο απο 5᾽πη6. π11ὼ ἀθἤ πη 0η 6. ΒΡ] χ τοὶ ποῦϊο τϑα τ [Γ ; 

τἀπὶ 5108 ΘΟ ἀὯ6. ῬΘΥΒΟΠ86. ἴῃ (θυ δ ΘΟΠΥΘΥΒῖΟ, απὲ8 ὈΪΔ Πα] ΘΗ 15. δῦ, 

αὖ τηοπϑῦ ΕἼ ΌΖΒΟΗ. 1. 1., ααἱ 46. ἃυύϊοι]} ΟΠ ββίοπθ Ὠπ] τη 01 ἸΟΟῸΒ. Θ0Πι- 

Ροπϊδ, Νὰ. 1940. ἥσϑην ϑεοῖς. Αν. ὅ70. ἥσϑην σέρφῳ --. 880. Χίέοισιν 

ἥσϑην. 1140. ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ᾧδαῖς" 1 ἄγαμαι δὲ λόγων. ῬδΟ. 

1000. Αομ. 02. ᾿ 

490. ἔσϑι ΤΌΤ] οὐ να]ρ. ἀλλ᾽ ἴσϑι Ηδττη. 46 τηϑίγ. Ρ. 240. Ἐ]τη5]. ὨΙπᾷ. 

οἷο, ϑ'ϑ νυἱχ ρ]δθοὺ ἀλλὰ -- νυν. Ιρ886. Ἰοροη πη) ΒΙΒΡΙ θᾶ ἀλλ᾽ ἔσϑι 

᾿γοῦν δορά νϑῖὰ ν᾽ θύμν ΜΟΙ 6 ΚΊ] ὀοη]οούατα εὖ ἔσϑι νυν. ΒΆΘΙ6. Θχοϊ θυ 
Ῥούαϊξ εὖ γοδί --- εἰς. Ομ. εὖ ἔσϑι γοῦν (γ61 δ᾽ οὖν). Θῖπ π68610 ἃ ργδθ- 

αἰοί δοάσει οὗ φήσει. γῦν 1100]. ΑἸα. Βν. νυν ΕἸτη8]. θη. Βορῖς. Μεῖῃ. 

Μα]1. ΕἸΡΡ. Μα]πη γοῦν γ6] ρούϊαβ δ᾽ οὖν. Οἵ, δὰ Νὰ}. 881. γοβρ. 211. 

493. ἅπασιν ἈΝ. 

4904, 4900. ΑἸτοΟΙ οι ΟΠμοσ]ο {ὐαθθαηΐ". ργδθορθα θεὰ 490 --- 498, 

Ρτῖουὶ. ΙΝ). ἡμιχ. γνγδοῖ, ἃ. Β. Ο. Β. 

494. ἀνὴρ Ἰἰρτὶ. ὦ ᾿νὴρ Βγτ. ἁνὴρ Ὀϊπά. πρᾶγμ᾽ Α. Ὁ, ΒΒ. πρᾶγμα Β. 

εἰώ νυν Βγ. Ὀἰηᾶ. οἵο. εἶα νῦν Β. ΑἸά. νὰ]ρ. εἴα νῦν Ο. ἔα νῦν Α. 

49ῦ. αἱρεῖ Β Β. αἱρὴ ἃ. ΘΟ. λέγε Β. μπᾶ. λέγειν Α. Β. Ὁ. Βυϊᾶ. 1 
αἱοῆ. νὰ ]ρ. 

400. ἄνδρες οἱ ϑεώμενοι νυὶρ. ἄνδρες ὦ ϑεώμενοι ἢ. απ ὦνδρε 
οἱ --- ϑϊς Αν. 80. ὦνϑρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ. Οἵ. δᾶ 818 Ἰηῆα. Α 

ἄνϑοες γμονθποῦ, ορίπον, ὦ Ἰἰρτὶ Ἦ. 
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᾿) 3 

εἰ τετωχὸς ὧν ἔπεειτ᾽ ἐν ““ϑηναίοις λέγειν 
, Ἐξ Υ ἐν 

μέλλω τιεερὶ τῆς τεόλεως, τρυγῳδίαν τεοιῶν; 

Τὸ γὰρ δίχαιον οἶδὲ χαὶ τρυγῳδία. ὅ00 
ἊΝ ν - ν Ν ν ν 7ὔ 

Ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν, δίχαια δέ. 
Οὺ γάρ με νῦν γε διαβαλεῖ Κλέων ὅτι 
τ -ξ , 
ξένων τεαρόντων τὴν τεόλιν χαχῶς λέγω. 

«Αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὗτεὶ “ηναίῳ τ᾽ ἀγὼν, 
ἀπϑξολι: ἘΡΟΒᾺ τ βν τ οτλ ᾿ , ᾿ 
χοϊσεω ξένοι “τάρεισιν΄. οὔτε γὰρ φόροι δὃ0Ὁ 
ἥχουσιν οὔτ᾽ ἐχ τῶν “εόλεων οἱ ξύμμαχοι" 

ἀλλ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν γε 7τεριξγιτισμένοι ἢ 
ον Ἂς , ΡῚΣ , ’, 

τοὺς γὰρ μετοίκους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 
3 ἫΑΔΝ ᾿ ν , ν 

Ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν “Ταχεδαιμονίους σφόδρα, 

499, τρυγῳδίαν Β. Ο. ΒΕ. τραγῳδίαν Α. ΟΥἉ, Ὧᾷ 886. Ν8βΡ. 000. 1587. ΕΥ. 

1098.. Σαννυρίων 1 ἀπὸ τῶν τρυγῳϑδῶν (τραγ. 1011). Εν. 819, ποιῶν Ἀ. Β. 

ποῶν Ἔ. Γ. 

ὅ00. χαὶ τρυγῳδέα Β. Ο. ΚΠ. χαὶ τραγῳδία Α. χὴ τουγῳδία Βγαποκ. “Προίο 

θοῦ ἃυύϊου]αβ. Υ. Εᾳ. 816. Αν. 1444. ΑἸοχὶβ ἂρ. Αὔμοπ. ρ. 104 1). “μώλ᾽ 

εὐφυὴς ἄνϑρωπος" ἐπὶ τραγῳδίαν 1 ὥρμηχε νῦν. Αἀ46. ποβίταπι ἃν}. ΑΥΒ ΘΝ. 

Ρ. 110, Ἣν μέγα τι χρῆμ᾽ ἔτι τρυγῳδοσιοιομοισικὴ, [ ἡνίκα Κράτητί 

τε τάριχος ἐλεφάντινον 1 λαμπρὸν ἐχόμιζεν, ἀπόνως παραβεβλημένον, 

ἄλλα τὲ τοιαῦϑ' ἕτερα μυρί ἐχιχλίζετο. Μοίγταπη. γῬδθοιϊοιπὶ ὁδί. (δο- 

δ πὶ πο Ππῦ ῬΟΥΒΟΠΙ5 ἃ Ηθο. 88. βδθρίαβ ἱππιχὴν οὖ μουσικὴν 51η8 

ὉΥδίο] 0. ἀϑασραγ. Ηοὸὺ 6 Ομ μΐθιι5 ἃΥ θ15. γ σα οδύ ΕΤΜ5],.. 

502. χαὶ νῦν Β. Ρ. 4. ΑἸ. Βγτ. Ε]Π15]. Βο. νῦν Α. Ο. Μοά. 9. νῦν γε Τ᾿. 

ΓΤ. Θὶπα. Β]. Βευρκ. Μοίη. Μ11]. . νυνί, 

δ0ῦ. χοὔπω] χαὶ οὔπω Ἔ. χοὐχὶ Ἠογν. Εχ. Οὐἱΐ. Ρ. ΥὙἹ. 
507. ἐσμὲν αὐτοί] “8011 5σπα8. ΟΥἿἉ, δ)ὰ δὃ04. Νδὶ βουϊρβοταῦ ἀλλ᾽ 

ἐσμὲν ἀστοὶ ---, ἰἱ. 6. οἶνθ 5 ΘΙ ἃπὶ οὗ ΡαγΪ, ἀαΙθῈ8. ἸΔΟΧ ΟΡΡΟΠΔΗΓΕΓ 

οὗ ξένοι Υ6] ξύμμαχοι οὖ οἵ μέτοικοι. Ν΄. ὅ6Π01. ὅϑὅδθρθ ρϑυτηαύδη α Υ 

ἀστὸς οὗ αὐτός. 

ὅ08. ἀστῶν] χριϑῶν δῖα, οοά. Οχ. ἴῃ μέτοικοι. ρασίαπη 1Ν. ν. ὀθπβοῦ Μοίῃ. 

ὅ09. ἐγὼ δέ] ἔγωγε Βταμοκ. Ἐγαβίσα. ΑὨρΊοο τραδᾶβ, “ΝΟΥ 1 Πᾶῦθ 

πα οοα οἷο. ΟἿ, Εν. Οὐ. δ18. ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖχας ἀνοσίους οἷο. --- 
ἀμυνῶ δ᾽ οἴο. ϑορῃ. Τὰ. 549. ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐχ ἐπίσταμαι. 

Τμποῖαπ. ϑοιηπ. ὅ. ἐγὼ δὲ τότε μὲν οὐχ ἤσϑιον οἴο. ΛΑαά6 Ερ0]. 119. 128. 
ΒΌΡἢ. Απί. 1190. Α]. 486. 618. ΕἸ]. 951. Ἑυγ. ΟΥ. ὅ89. ὅ40. Ρ]ι. 410. Ηδγ. 
985. Ῥαγίίοι]α δὲ ποπηππα πὰπι ἰπβουνὶῦ τοὶ τοροίθπαδο ἂθ ἄθπθο {γδοίδπ- 

ἄλθ, απὰθ ΙΙφαδιηᾶϊπ ἰπἰογιηΐββδα ογαΐ, Υ. Ηοϊμα. δα ΡΙαύ. Ρτοῦ. 818. Β- 

Ἐ]η}51. δ Μοᾶ. 518. Ῥαγίϊοαϊαο μὲν τοβροπᾶδέ, υὖ 1Π0Ὶ ποὸὴ τὰτο, ἀτὰρ 

119. «Ἱαχεδαιμονίους) τοὺς 1αχ. Ῥ. Β΄. ΑΡοδί ἀγθοα!α5, αὖ ἴῃ 080. ἐν 

ὐϑηναίοις δὺ αἰϊοῖ. Τομπίαραμι ἐγὼ δὲ μισῶ τοὺς .1αχ. Υο] μισῶ δ᾽ ἐγὼ 

μὲν ({06, ν6}] ἔγωγε) τοὺς 16χ. 



το .“«ΦΡΙΣΤΟΦΩΖΝΟΥΣ 

χαὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν, οὑτεὶ Ταινάρῳ ϑεὸς, δ10 

σείσας ἅσεασιν ἐμβάλοι τὰς οἰχίας 

χαιμιοὶ γάρ ἐστιν ἀμττέλια χεχομμένα. 
Ἄτὰρ, φίλοι γὰρ οἱ σεαρόντες ἐν λόγῳ, 
τί ταῦτα τοὺς “άχωνας αἰτειώμεϑα; 

ἡμῶν γὰρ ἄνδρες, οὐχὶ τὴν τεόλιν λέγω" 515 
᾽ “ἢ « βλις ᾿ ὴ , - μέμνησϑε τοῦϑ᾽, ὅτι οὐχὶ τὴν τεόλιν λέγω 

ἴλλ᾽ ἀνδράρι χϑηρὰ χεχομμέ ἀλλ᾽ ἀνδράρια μοχϑηρὰ, τταραχεχομμένα, 
ἄτιμα χαὶ πταράσημα χαὶ τεαράξενα, 
ἐσυχοφάντει ͵ῆ]εγαρέων τὰ χλανίσχια᾽ 

, 5.74 

χεῖ, στοῦ σίχυον ἴδοιεν ἢὺὶ λαγῴδιον ὅ20. 
ἢ χοιρίδιον ἢ σχόροδον ᾿ὺὶ χόνδρους ἅλας, 

510. χαὐτοῖς ἃ. Β. ΚΒ. Τ΄ ΤΎγν. ἘΠ]1η5]. 1πα. οἷο. χαὐτὸς Με. 9. ΑἸΑ. 

Βτ. αὐτοῖς δυϊά, ἴῃ Ταίναρον. ΟΥ. Νιῦ. 1489. ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν 

οἵχίαν. Ἰπιοῖδη. {πιρΡ. Τταρ, 82. τὴν στοὰν αὐτὴν ἔγωγε, εἰ δοχεῖ, διασεί- 

σας ἐμβαλῶ τῷ “ἀμιδι. ὁ Ποσειδῶν) Ποσειδῶν ταλ]ῦ Βοίμα8Β. Πθοΐθ 

ογίαββο. Οὗ, 682. οἷς Ποσειδῶν (ὁ Ποσ. Ἐ.. Γ.Ὶ) εἴς. ϑε4 Ναρ. 1181. 
ὁ Σόλων ὁ παλαιός. Ἠοτοά. ΥἼΙ]. 129. ὅστις γὰρ νομίζει Ποσειδέωνα τὴν 

γὴν σείειν, χαὶ τὰ διεστεῶτα ὑπὸ σεισμοῦ τοῦ ϑεοῦ τούτου ἔργα εἶναι, 

χἂν ἐχεῖνα [ΤοιηρΡ6) Ἰδὼν φαίη Ποσειδέωνα ποιῆσαι. Ταινάρῳ) Ται- 

γνάρου δι 14885. 

012. ἐστιν ἀμπέλια νὰ]ρ. ἐστι τἀμπέλιακ ὁοπ)]. Μοῖη. οα ΜᾺ]. ἐστ᾽ ἀμ- 
πέλία διαχεχομ μένα 60η]. ΒοΥΡΚ. ἐστ᾽ ἀμπέλια παραχεχομμένα 60Π1). Β6ΠΈ]. 

(οχ ὅ'ι144). Ωα. ἐστ᾽ ἀμπέλια χαταχκεχομμένα. ΧῸ] γούία5 ἐστεν ἀμπέλι" 

ἐχχεχομμένα. Οὗ, Ῥδο. 6029. ἐπεί τοι τὴν χορώνεών γέ μου 1 ἐξέχοψαν. 

ΟΥ, 188. 282. χεχομ μένα) διαχεχομμένα Ἐ.. 

510. οὐχὶ] κοὐχὶ ἌἈ. Οὗ δὰ 116. 

Ὁ106. τοῦϑ᾽ ὅτι οὐχὶ (ὐ. Ἡ. ΒΥ. τοῦϑ᾽ ὅτ᾽ οὐχὶ Β. ΑἸΙ4. τοῦτο οὐχὶ (οπ|. 

ὅτι) ἃ. ὕπᾶο τοῦτό γ᾽ ΕἸΠΙ5]., 6011. Νὰ. 881. Οὗ Τιγβ. 611. μῶν ἐγχα- 
λεῖς ὅτι οὐχὶ προὐϑέμεσθϑά σε; 

018. ἄτιμα) ἄσημα Ἠδηιακοῦ. Θκ. χἄτεμα. 

20. ἔδοιεν Α. Β. ΤΖ΄β δι]. ἴῃ σέκυον. Ἰθαν68. Βτ. οἷο εἶδεν Β. (ΟΟΥΤ. 

εἴδειεν) Ο. ΑἸᾺ. χεΐ πού γε σίχυον εἶδεν (ν61 εἶδον) Βοι]. Οᾳ. ἔδοι τες. 

Οἷ, Ἐᾳ. 428. εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι. τις οἷο, Ὁ11. εἰ δέ που πέσοιεν οἷο. Ρ]. 1189. 

Τίπιο. Υ11. 11. εἰ μέν τινὲς ἴδοιέν πῃ τοὺς σφετέρους ἐπιχρατοῦντας, 

ἀνεϑάρσησαν. ὅορῃ. Τιὺ. 920. εἴ ποὺ φίλων βλέψειεν οἰχετῶν δέμας, 

ἔχλαιεν ἡ δύστηνος. ῬοΥΒ. ἀᾷ Ηθο. 1141. λαγώδιον Β. 

ὍΖ2]. χόνδρους ἅλας} χόνδρους ἁλὸς νυ]ρο; ὈῚ οχ Αὐθοοσιπι οοπβαοῦα- 

αἴπο 5816 πὶ ΤΘΒΟΥΡῚ ἀορθορα ἁλῶν. Ἠρβυομῖιβ, Χόνδροι ἁλῶν: παχεῖς 

ἅλες. δυϊάαθ, Χόνδρος: τοῦ στομάχου τὸ ἔντερον. χαὶ χόνδροι ἁλῶν᾽ 
ϑρόμβοι, παχὺς ἅλς. ϑοᾷ νοῖὰ βουρύσσα ἀοθθίαν ΟΠμο] αι ῬΠΟΘΗΪΟΙΒ 
ΟΟἸΟΡΠ ΟΠ ἃραὰ Αἰποη. μ. 809 Τ᾿. ,7ότ᾽, ὦ ᾿γαϑοὶ, τι τῶν ἕχαστος ἐν 



ἈἸΧΟΖΡΝΗΙΣ. ἯΙ 

ταῦτ᾽ ἣν Π]εγαριχὰ γχαττέτερατ᾽ αὐϑημερόν "πε υυος ὑεῖς "Ὁ ΣΘΌΣ: 
“Ἂν νι εἿ ν 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ σμιχρὰ χαπειιχώρια, 
ΡΣ ὃ 

σεόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες "Π]εγαράδε 

χερσὶν 1 ἔχει χορώνῃ, χάλα λήψεται χόνδρον. ΝΙκπΐτιπι χόνδρος Ργὺ δ(- 
Ἴθοῦϊνο τπιϑυγτραῦαν. Νφὸ ἀαθιΐαυ! ρούθϑῦ «α]η ΒΟ] ρῦυσ) (δ Π] ΤΟΡΟΒᾺΪ 

ΠΡ ουῦ 50}01. [5 οπΐη αἰ, ἢ χόνδρους ἁλός" οὕτως οἱ ᾿ττικοί. Αἴααὶ 

ἴῃ γα ραΐα βουὶρύθσα ἢ1}11] Αὐὐοουατη Ῥτορυϊατη οϑύ. ΟὈὐπηραγαύνιιη χον- 

δοότερος ἴῃ Ἡδάουϊοὶ Ἰοχίθο τηϑηπ8}} ἱπαϊοαῦ ΞΟΠ γοΙρ Πδϑιιβουτβ δᾶ ΑὐΠ6- 

πϑθῖιη. (δοίθυιμη χόνδροις ἁλσὶν ΟρΡροπιπέιν λεπτοὶ ἅλες. Νοβίου ἁρπᾶ 

Β0Π0]. δὰ ἴοβρ. 1919. ῬΟ]]. 6, θΌὅ. οὐ Αὐβθῃ. ρ. 8601 Β. καὶ πῶς ἐγὼ ,Σϑε- 

γνέλου φάγοιμ᾽ ἂν ῥήματα; 1 εἷς ὄξος ἐμβαπτόμενος ἢ [{ ἢ ᾿ς] λεπτοὺς 

ἁλάς; ἘΠΜΈΙ,.. ἘΘΟΟΡῚ ομμθηα οπθη ΕἸ 5] ϊΪ ἅλας, αἀαὰπι σΟΠ νην 

᾿., ἴῃ απὸ οδϑῦ χονδρὰς ἅλας. Ἰϊγοῦβὰβ 4 πδὸ στὸ ἔπῖ586. ο,ὙΔΙ Δ ΘΟ] 

βοῃθοη ἃ β ΘΟ] ἼΤητι8. οχ ΟἸΠΟΘΥΟθΟΒΟΙ γουθὶβ ἴῃ ΒΘΙ ΚΟΥ Απθο οὐ β Ρ. 1910. 

περὶ δὲ τοῦ χόνδρος ἃλς, εἴτε ὁμοιοπτώτως δεῖ συντάττειν εἴτε ἀνομοιο- 

σπιτώτως, ἐν τῷ ὀνοματιχῷ “Πρωδιανοῦ, εἰ ϑεῷ φίλον, μαϑησόμεϑα. ἁλὶς 

[ἅλας Ὁ] χόνδρους ἸορΊταΣ ἂρ ἩΗϊρροογαΐοιῃ Ρ. 819 Ο. ΙΝ. χόν- 

δρους ἁλὸς Ἀ. Β. Ο. νὰ]ρ. χονδρὰς ἅλας Ἀ. χόνδρους ἅλας Ἐ]γη8]. Τ)1η 4. οἷο. 

Οοπίχα λεπτοὶ ἅλες ΕἾ 200. ΑἸοχ. Αἴποη. ὙΠ. 824 Β. σμήσς τὲ λεπτοῖας 

ἁλσί. Ατομοβίν. ρ. 321. ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας. Τ)ὴ6 νοῦ6 χόνδρος οἴ. 

Ἠοτοὰ. ΤΥ΄. 181. ἁλός ἔστι τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους. 180, τῶν ἁ λί- 

νων χόνδρων. Ἀπύρηδη. ἂρ. Αὔποη. Π|. Ρ. 121 Β. χόνδρος ἀγαϑὸς Μεγα- 

ριχός. Ῥιιοομῖο, ᾿θ]ἃ. Ρ. 909 Ε΄. χἄλα λήψεται χόνδρον. Τπιοῖαπ. τοι. 10. 

λιβανωτοῦ χόνδρους. πὰ}. Ττὰρ. 10. λιβανωτοῦ χόνδρους τέτταρας. ΑἸΟΙΡΏΥ. 

11. 89. χόνδρους --- λιβανωτοῦ. ΟΠ ΟΘΙΌΡ. ἃν. ΒΕκΚΚ. Απροᾶ, ρ. 1910. χόν- 

δρος ὃλς, χόνδρου ἁλὸς, χόνδροι ἅλες. ὅ0Π01: χόνδρους ἅλας" οὕτως οἱ 

ἀττιχοί. Τὴ 88 11π|8 Μοραγοπβίπιῃ ν. Ῥ]Ιι. Ν. Η. ΧΧΧΙ. 1.41. ΟἿ, 1600. ἰηΐτα. 

ὕω. χἀπέπρατο] χἀπέπραϑ' Ο. χἀπέπραχϑ'᾽ Δ. χαὶ πέπρατ' Β. 1. 96. 

πεπραμένα ἦν, νΘπαϊῦα οτὰπύ. 

029. μὲν δή] μέντοι Ῥ. 

024, Σιμαίϑαν Β. Τὰ. Σημαίϑαν Α. Ο. “ἩρβγΟΒιΒ, Σιμαίϑα: ἑταίρας 

Μιεγαριχῆς. ὄνομα. 1)6 50οΥ δ ΜΡ ΣΘηδὶ 15. Ῥτονυ θα πὶ οὐὰῦ Μεγαρικαὶ 

σφίγγες, ἃ Ἡδφδγομΐο οὐ δαϊάα, τπθιιογσαύπιη. Θαοα ἰγααὶ]ῦ 50}10]., Βα}88 

ἑαγῦϊ ἀποίογθιῃ [ἀ580. ΑἸΟΙ Ια ἄθηι, ὕθπιοῦο αἰούαπι νἱἀθῦιῦ ποὺ ὈΘΠ6. ΟΕ] 

ΦοΙηΡΟΥ5. Τὰ Ομ θτ18. ΟΟΠΟΙ ΠΥ ρούοϑύ." ΠΜΗΙ. ΒΊη116 οδῦ Σύμαιϑος 

Πανὶ ΘΙΘα]1 ποιηθ, απο ΒΥ} 08. Ῥσϊπια οογγορύα (Ἰοἰ . ἃ Ῥοοίϊ5 ΤΌ] 18, 

Δ ΠΥ 15. ̓πίοσάππη Σέμαιϑος βου ᾽ν, ΝοΙηθη Σιμαΐίϑα, φῬτοάποία αὖ 
110 αἰδίπηα οὔ ἀπίθροη θη, ἸΟΡΊ Τα ἂρ. ΤΠΘοοΥθ. 11. 101. 114. Β΄πη1Ὸ 

ΠΟΘ Αισσαίϑα Ἰοριθαν ἽΠΠΟΥ. 1. 101. οὗ Αὐυμαΐίϑα ΤΥ. 40. Σιμμίέχη 

(Σεμίχη ) ΑἸοΙρῃν. θὰ. 6. Οὗ. Ὀίορρη. ΥἹ. 8ὅ. “μεγαρικαὶ σφίγγες : πόρ- 

νᾶς τινὰς οὕτως ἔχώλουν. Τιχοῖδῃ. δῦ, 0. δεὰ τὴν ἑταίραν τὴν Μιεγαρόϑεν. 

ἡμέγαράδε Ἰ1ργῚ οὐ Βοκκ. Βουρκ. Μὰ]. Ὀϊπα. Β1ΡΡ. μεγάραδε ΒΥ. 

“μιεγαράδε Μοῖη. 
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γεανίαι χλέτιτουσι μεϑυσοχότταβοι. 528 
Ξ3Ω « πη, Εν Ρ] ΄ ᾿ ἣ 

Καϑ᾽ οἱ ἢϊεγαρῆς ὀδύναις “τεφυσιγγωμένοι 
«- 2 , ᾽ 

ἀντεξέχλειμαν “1σ:τασίας τεόρνα δύο. 
Καντεῦϑεν ἁρχὴ τοῦ “τολέμου χατερράγη 
Ἕλλησι “τᾶσιν, ἐχ τριῶν λαιχαστριῶν. 
᾿Ἐντεῦϑεν ὀργῇ Περιχλέης οὑλύμστιος 580 

ἤστρατιτ᾽, ἑβρόντα, ξυνεχύχα τὴν “Ελλάδα, 
ἐτίϑει νόμους ὥστιερ σχόλια γεγραμμένους, 

ὡς χρὴ "]εγαρέας μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ 

20. μεϑυσσοχόταβοι ἃ. Ἀ. πὸπ Β. ὦ. “ΕοΥΙμὰΒ. ΥἹθ]οβὰβ μέϑυσσος 

γόγγυσσος “ιόνυσσος ἃργιοβοῖῦ, αποα Του Ϊβ, τοδαάϊαβ Ρ. τ8, 2, Ζόνυσ- 

σος ΒΚ. ἴπ ΝΌΡ. 91." (Ὀ΄1πᾶ.}. 

ὅ20. χᾷϑ᾽] εἶϑ᾽ Αἴμθπ. ΧΙΠ. ὅτ0 Α. (56 χᾷϑ᾽ ἅρορυ. ΕἾου) μΜεγα- 
ρεῖς Ἰρτὶ οὐ ῬΙ]αῦ. 1. ὁ. δ'υϊαδδ ἴηὴ πεφυσιγγωμένοι. Μεγαρῆς Αὐποπδοὶ 
ὁοᾶοχ θη. ΒΓ. οἰόο. μα. πεφαυσιγγωμένοι. Οἵ, δα Ἐτ. 699. 

Ὅ21. σπασίας Ἰἴδγὶ] οὖ Αἴπηθπ. ϑυϊα. (ἴπ πεφυσιγ.) ὅ6801. σπασίᾳ 
ΡΙαΐαγοη. (564 ᾿“σπασίας οοα. Ῥαν.). σπασίας γη8]6 Ῥτοὸ δοοαβαίγο ρ]ὰ- 
ΤᾺ] μαροηῦ ὅ56Π0]. οὖ ϑυϊᾶ. ἴῃ ᾧσπ. οἴοό. σπόρνα Ἀ. Β. Ο. Ρ. Τ΄. “1. ῬΙαῦ. 
(584 πόρνας οοα. Ῥαᾶ1.) ΑἸά. γα]σ. πόρνας Ἐ. Αἴποπ. αποα Ῥτγαθίθυθπατιμη 
οοπβοῦ ΕὙΪΌΖβοῦ, ἃα ἤδη. 264. δύο Δ. Β. Ο. Ἐ. εἴς. δύω Αὐποπ. 

28. χἀντεῦϑεν) χἀχεῖϑεν Αἴμποη. 1. 1. ῥγοῦ. Μεῖπ. Οἵ. δᾶ 821. Ποῦταθαβ 

απδίου τϑρϑυϊαμη ἐγτεῦϑεν ποίαϊ, 28. ὅ90. 595. 599. ἀρχὴ γα]ρ΄. ΕἸΠΙ5]. 

ΒῚΡΡ. ἁρχὴ Ποῦτ. Μεῖὶπ. Μα]]. πα. Οὗ δὰ 8βρ. 11. 

Ὁ29. λαιχαστριῶν Ἀ. Οὐ. Ἀ, λαιχαστρίων Β. Ῥοϑὺ πᾶσιν ΥἹΤρΊ]απη Ροδαϊ. 

ὅ80. δὐλύμπιος Β. Ο. Β. Μεᾶ. 9. ὀλύμπιος Α. 

091. ἤστραπτεν Ἰ10 τ] εὖ γα]. ἤστρατπιτ᾽ ῬΊΙη. ΕρΙδβῦ. 1. 20. Βομί]. Ὠ᾿πά. εἴα. 

ΟἿ. δὰ Βα. 48. Ἑῃρον. Ῥτιδαθῖ, 1,γ8. Ρ. ΧΙΧ. ξυγεχύχα  συνεχύχα Αὐἰδί- 

465. συνεχύχα τὰ πράγματα φογρὶαβ Οθάσθμτβ γ0]. 1. Ρ. 996 ". δα. Ὠϊπᾶ. 

ὕ92. σχόλια Οὐ. Ἐ. (ὃ) πᾶ. σχολεὰ Α. Β. γνυ]ρ. 

ὅ89. μήτ᾽ ἐν γῇ Ἰἰρτ]. μήτε γῇ Βεπί!. Ῥοτβ. Βι. οἷο. Οὗ, δὰ Εᾳ. 610. 
μήτε γὴ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ. Ὁθ1. πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυϊράρχτῳ στρατῷ. 

Αν. 140. νάπαισι χαὶ χορυφαῖς ἐν ὀρείαις. ὅορῃ. Ορα. Β. 184. “Ιελφῶν 
κἀπὸ “Ἰαυλίας. 109. Απῦ. 210. τὸν τῇδε δύσνουν χὰς τὸν εὐμενὴ πόλει. 

1110. πότερα πατρῴας ἢ πρὸς οἰχείας χερός; Ἐϊπτ. Ηθο. 140. ἀλλ᾽ ἔϑε 

ναοὺς, ἴϑι πρὸς βωμούς. ῬΊοοπ. 961. οὕτω δὲ τάρβος ἐς φόβον τ᾽ ἀφι- 

χόμην. Η]. 808. Τροίας δὲ σωϑεὶς χἀπὸ βαρβάρου χϑονὸς ---ο. ΑἸαηδΠ 

Ετ. 11. ϑοίναις δὲ χαὶ ἐν ϑιάσοισιν. Απδογοοηύ, 14, 22. ὄρη τὲ χαὶ χατ᾽ 

ἀγρούς. 20, ὅ. ἢ Νεῖλον ἢ ᾽πὶ ἱμέμφιν. ΗοΥ. Οἃ. 11. 20. ὦ. Θυδθ πο- 

πηογἃ ἃπὺ 405 ΡΟΣ ἴῃ ΒΡοου 59 ΡΙπᾷ. ΟἹ. Π|. 109. ἔσον δὲ νύχτεσ- 
σιν αἱἷεὶ, ] ἴσα δ᾽ ἐν ἁμέραις. Ῥ. 11. 44. ΤΥ. 282. Υ. 98. ΥΠΙ|. 148. Ν. ΠΙ|. 
141. Μοβοῃ. Τά. 11. 188. ΡΙ]αῦ. Ηορ. ὙΠ. 846 Α. οὐ μόνον φυτοῖς ἐγγείοις, 

ἀλλὰ χαὶ ἐν ἐπιγείοις ζώοις. 



ΚΠ ΧΆἍΡΝΗΣ. {Ὁ 

μήτ᾽ ἕν ϑαλάττῃ μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ μένειν. 
᾿Ἐντεῦϑεν οἱ Π]εγαρῆς, ὅτε δὴ ᾿πείνων βάδην, δὅ9ὅ 
«“1αχεδαιμονίων ἐδέοντο τὸ ιυήφισμ’ ὅττως 
μεταστραφείη τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας" 
οὐχ ἠϑέλομεν δ᾽ ἡμεῖς δεομένων “τολλάχις. 
Καντεῦϑεν ἤδη “τἄταγος ἣν τῶν ἀσπίδων. 

Ἔρεϊ τις, Οὐ χρῆν. “1λλὰ τί ἐχρῆν; εἴπατε. 840 

Φέρ᾽, εἰ «Ταχεδαιμονίων τις ἐστιλεῦσαν σχάφεε 

84. ἠπείρῳ] οὐρανῷ ΘΟΠποῖά. Μοῖη. Οὗ, γ6βρ. 22. ΕοΙχ οοπ]θοίαγα. 

ὅ90. “Μεγαρῆς Ἐ. Γ. 41. ΜΜμεγαρῇς Β. σοῦγ. Μεγαρεῖς Α. Ο. Ῥ, Β. ρζτ. 

δυϊα. ἴῃ βάδην. ᾽πείνων Ο.. Ἀ. πείνων Α. Β. Οἷ. δᾷ 10. βάδην] ἄδην 

001]. Τγγν ἰζύ. 

088, κοὐκ ἠθέλομεν Ἀ. Β. Ο, νὰ]ρ. πα. χοὺὐκχ ἠϑέλομεν δ᾽ Β. οὐχ ἠϑέ- 

λομὲν δ' Βουρῖ. Μοίη. ΜῈ]}]. Β1ῸΡ, Ἐυϊίζβοῃ. δὰ Βδᾶπ. Ρ. 218. (πὸ ὁδε- 

Βα. αἀο510). Βθοΐο, ΟΡ ΠΟΥ. 

040. Ῥοβύ χρὴν ποῖα ἱπίουτοραίομὶβ οϑῦ ἴῃ ἃ. Εδ΄ δῖ. ΠΡ ΙΒΚ. τί ᾿χρὴν 
ἘΞ ΖΙ. τί, χρῆν Ο. Τ΄Ἢὔ γγ. Μεᾶ. 9. ΑἸὰ. Βγ. τέ ἐχρῆν ΑΔ. Ῥ. Γ΄ Ε͵ΠΙΒΙ. 

οἴθ. τέ οὐ χρῆν ΤΥΝΏΙυ. ἂρ. ΚΙαα. Αἀα. δὰ Τθόαγγθβ. Ρ. 618. τέ γὰρ 

χρῆν Ἡδπον. Εχοτο. 115. πῶς χρὴν Ἐπί. δά ΑἹ. ν. 6080. Οὗ, Ῥδς. 1080. 

ἀλλὰ τί χρῆν ἡμᾶς; οὐ ---; Ὥρῃηι. 46 ΟὐΥ. 28, ἀλλὰ τί ἐχρὴν μὲ ποιεῖν; 

οὐ ταγβιιβ 09, 

681. εἰ Β. 21: εἰ χαὶ Ἀ, Ο: Β 1. Μοῦ, 9. ἐχπιλεύσας (ἐχπλεύσας τις 

Δ.) ΠΡῚΪ οἴμηθ5 οὐ γὰρ. αππὶ πα] πὶ ἰάοποιπι βοηβαπι ποὺ ΡΓ86- 

Ῥοαῦ, Ῥᾶση. ἀπθῖῖο απἰη ΤΟροποπάπη) 80 ἐσπλεῦσαν (ἰ. ὁ. εἰσαχϑὲν, 

χαταχϑὲν, ἀδνοονιμι, ἀδροτῦα απ). (0 Θπΐ πὶ ἐχχιλεῖ ΠΟΘ ἀδΘΙΠ ΟΠ 118 ὃ 

Νυπιὶ ἃ ἱπίργοϊ ρ᾽οπαθ ᾿πϑα] ποσὶ, ΑΘ ΘΗ Β᾽ ΠῚ ΒΟΟΙΟΙΊΠῚ, ΠΙΘΙῸΘΒ ὃ 

Τ)οῖπ ΠΟηΠῸ ταῦϊο ἰού! Ἰοοὶ ροβύαϊαῦ αὖ ὥραγτίας πᾶθὸ ἢρθυὶ Ππραπίαγ, υὖ 

1 ῬϑΆ]10 ἁηΐο 46 τηϑυοῖθιι5 ΜΡ υῖοὶβ παγγαΐα ΑἸΠοπὶβ ὃ ὉῚ ΑΥΠοπῖ5 απδο- 

ὀππατ ΜΙΟΡ ΓΘ Β1ΠΠῚ ΠΠΘΤΌΘΚ5 ἴῃ [Ογππὶ ἀορουίατοπίθν ἀο]αΐαθ νομα δα θα πὔατ, 

ἰΐζὰ δία ]τ5 1116 ϑουΙ ροσιιπι, ἴῃ ρογύθππι Τιϑοοπίοιμι ἀονθοίιιβ, ἀθουτὶ πη ρΊ θα 
οὐ νομᾶϊ. Τπ μδὸ Πἰβίογϊοϊα ἢοία ἰηνίθομι [0] τοβροπάθπῦ βυοορπαπίδ 

ΤιΔοΘἀΔΘΙΠ ΟΠ Ἶτπ5. ΒΥ ΘΟΡΒαπίαο ΑὐΠοηἰθηϑὶ (017 56.), οαύα]ϊιβ. ΒΘ Υ ΡΠ ἶτι5. ἸΔΘ 15 

ἈΠ ΠΙβαθ τπουοῖριι8 ΜορΆν]οῖβ (019 54.). Ἰ)οΐοπαϊ αἰαὶ γόββθ νἱάθαῦιῦ 

ἐχπλεύσας (οἴ. 524. πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μεγαράδε ) νεανίαι χλέ- 

πτουσι), 51 δῖ ὑφείλετ᾽ ᾿ϑήνας αυῦ ἀπέδοτο χλέψας Ἰορὰθ ὕὉ42. 564 

ΤΟΒΡΙΟΙΓαΙ, ΟΡΙΠΟΥ͂, ἰαπίαχη δ 51 --- 22, ποῃ δᾶ ὕ94-- 21. 1)ὴ6 νϑυῦθο 

ἐσπλεῖν,. αποα οὔ ἀθ Ρθιβοπἶβ οὖ σϑριδ ἃθᾷα8 πϑαγρᾶΐαγ, οἵ. Τα. 171. 51. 
τοῖς τὲ Μιεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν ἐσπλεῖν. ΥὙἼ1Π|. 90. τὸν ἐσπλέοντα (σῖτον). 

Ῥδπι. ». 406. ὁ ἐχ τοῦ Πόντου σῖτος εἰσπλέων. ν. 90. πάντες ὅσοι πώποτ᾽ 

ἐχπεπλεύχασι παρ᾽ ὑμῖν στρατηγοί. ῬΙαῦ, Τιγὸ. 9. οὐδ᾽ εἰσέπλει «φόρτος 

ἐμποριχὸς εἷς τοὺς λιμένας. ΑπύΡμδη. ὁ0πι. 1Π. 104. ὄψου δὲ μηδὲν 
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ἀπέδοτο φήνας Κύϑνιον ἢ Σερίφιον, 

χαϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; Ἢ τεολλοῦ γε δεῖ. 

Καὶ χάρτα μέντἂν εὐϑέως χαϑείλχετε 
τριαχοσίας ναῦς, ἣν δ᾽ ἂν ἡ στόλις τελέα δ4ὅ 

ϑορύβου στρατιωτῶν, τεξρὶ τριηράρχου βοῆς, 
μισϑοῦ διδομένου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 

στοᾶς στεναχούσης, σιτίων μετρουμένων, 

ἀσχῶν, τροττωτήρων, χάδους ὠνουμένων, 

εἰσπλεῖν μηδὲ γρῦ. ῬΙαΐ. ὁοτη. Π|. 619. ὁ σὸς --- τύμβος --- τοὺς ἐχπλέον- 
τάς τ᾽ εἰσπλέοντάς τ᾿ ὄψεται. ῬὨ]]6πΙ. ὁοτη. ΤΥ. 30. τὸν υἱὸν ἐχπλέονϑ᾽ 

ὁρῶν. ὌΡΗ. οοτη. ΤΥ. 896. ἕτερος εἰσπέπλευχεν ἔχ Βυζαντίου. ἘΞ]. ὁοτη. 

1Π. 228. ϑύννων --- ἐπεισέπλει | ὑπογάστρι᾽ ὀπτῶν. ἘΡΒΙΡΡ. οι. {Π|. 827. 

χόνδρος μετὰ ταῦτ᾽ ἐσῆλϑε. Μεπεπᾷ. ΤΥ. 280. τὰ μετὰ γυναικὸς --- εἰσεόντ᾽ 

εἷς οἰχίαν. ῬοΊγαθη. Υ. εἰς τὸν λιμένα τῶν Ναξίων κατέπλει πεντηκόντο- 

ρος «Ἰιονυσιαχή. ἈΠΒΆΙΩ ΟΥΤΟΥΪΒ ἀρ βθθ υἱάθῦιν που! πα ν 18 ὙἹΟΙΠῈΒ τες. 

Οὗ δὰ ν. βεᾳ. Νὰπο ἸθρΘ Πα 1 5ΈΒΡΙΟΟΥ φέρ᾽, εἰ “αχεδαιμονίων τις ἐσπλεῦ- 

σαν σχάφος ] ἀπέδοτο φήνας Κύϑνιον ἢ Σερίφιον. Τηδα]δΔ6 νἱοῖηδθ οταπῦ 

Ογίμποβ. οὖ ϑϑῖρβοβ, ἅηθᾶ8 δὰ} αἰδΐομθ Αὐπθπὶθηβίαθιη, δ α]ρσαῦθ οθυΐθ 

ΠΜ]ΠΠ| ΟΠ τ ΒΘ ΗΒ ΠῚ ΡΥδΘὈθῦ. 

542. ἀπέδοτο φήνας)] ἀπέδοτο σήνας οοπ]. Μοῖη. ἀπέδοτο κλέψας Φ0}]. 
Μ]1]. ἀπέδοτο δήσας Κύϑνιον ἢ Σερίφιον Ἠδηπακογ. (δ. ἔχλειψγε σήνας, 

'. 6. ἔαταύῦιβ οβδοὺ δι]]οϊοπᾶο Ὀ]δπάϊιποπύϊβ. ϑεᾷ οἵ, 819. 908. 

919. 014. 917. 519: 
ὕ40. περιτριηράρχου βοῆς ὁοη)]. ΒΟΙΡΊς. οα. ΜΠ. Θυοα ὕδπιθη ΠῸῚ 88 018- 

[δοϊδ. Ὑισραίατη ροβὺ στρατιωτῶν γυ]ρὸ ροβίξαμη ἀο]οὺ Μϑϊπ., 601], Εᾳ. 600. 
οἱ δ᾽ ἐθορύβουν περὶ τῶν ἀφύων. Περὶ τριηράρχου (86. ἑκάστης τῆς γεὼς) 

βοῆς ἀϊοϊζαγν, αὖ σχορόδων --- ἐν διχτύοις Ὁῦ0. φυγὴν ἐκ τῆσϑε γῆς Β0}Β. 

Οοᾷ. Β.. 069. ἐξ ἀϑύμου δεσπότου χελεύσμασιν Ἀπῦ. 1219. ὅϑὅπαπι ααἶδ5- 
46. {ΠἸΘΥ το ατη οἸδτηαύ. ΜΔ] πὶ ἃαΐθμι περὶ τριηράρχων βοῆς (Υ. 5680].). 

ΟΥ, δὰ 615. 
548. στοᾶς Ἰἰδτὶ οὐ 56}0]. νὰ]ρ. Βουρκ. Μ]]. ἈΠῸ. Ὀὶπᾶ. στοᾶς ΕἸΜΙ]. 

ΒΙ. Μεῖπ. ({αΐ ἑαπηοπ στοᾶς τονοοδῦ ἴῃ ἀπποίαθοπο; στοιὰν ΘηΪη ἈΠ ΡΘΒ ΪΒ 

ΘΟΠΥΘΠΗἾΪΘ, ΠῸΠ ἴδ} 1015). Ὑ ΘΥΒαμ ὁπ. . Στοὰ ΒΟΠΡΟΙ ΒΟ θη πτη Υἱᾶθ- 

ὑπ, Πἰἶδὶ ἀθὶ αἰΐθσγα ἴοστηὰ ροβύμ!α ιν ἃ πιοτὸ, αὖ πὶ Εο]. 610. 084. 080. 

Βοτηὰ στοιὰ ἃπδρδθδίϊβ μούϊαβ οὖ Πδχδιηθίυβ οοπγοηΐτο νἱαθύιμν. ῬΠού. 

Ρ.- ὅ39, 16. στοάν. καὶ σὺν τῷ τ στοιών. ἑκατέρως λέγουσιν. Στοᾶς Ἰορὶθαν 

ἴπ απθίϊαπα ᾿ἰπβουϊρίϊομο ἂρ. Βοβ Ρ. 198. Ἐδάθιμαθιο ἴοσιηδ γὙπ]ρὸ οϑῦ ἴῃ 

ΠΡυ 5, αὖ ἴῃ Τοπι. Ρ. 611. στοαί. ν. 089. στοαί. ν. 110. τῇ βασιλείῳ στοᾷ. 

Ρ. 918. τῆς μαχρᾶς στοᾶς. ». 1511. στοᾷ. ᾽ν Π]Π1ον ἴῃ δπδρδθβίϊβ ἸορΊθαν 
χροιὰ Νὰ. 718. 1016, δοιὰ Ῥδο. 1001. Ποίας οὐὔϊδιη. πηθύσαμι. μοβύ] αὐ 

Βα. 006. Υ. ΕἸπΙ8]. δὰ Επιχ. Ηθγ80]. 481. Τοῦ. δὰ ῬΏγγπ. Ρ. 490 88. 

ὕ40. ποτηρίων Ῥ7Ὸ τροπωτήρων τ}1Ὁ0ὺ ΗδΙΠΔΚΟΓ. χάδων ὠνουμένων 

005]. ΒοΙρκ, 1. χάδων δονουμένων ὁ0η]. 1. 



ΖΦ ΧΆἍΡΝΗΣ. {Ὁ 

σχορόδων ἐλαῶν χρομμύων ἐν διχτύοις, δ00 
στεφάνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑσεωτείων᾽ 

τὸ νεώριον δ᾽ αὖ χωτέων τιλατουμένων, 
τύλων τοφούντων, ϑαλαμιῶν τροτουμένων, 

αὐλῶν χελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων. 

ὅ00. ἐλαῶν 11 τὶ οὐ ναϊρ. ἐλαιῶν Ἐ]ΠΙ5]., αὶ ἐλαῶν, αὖ 56. οΥ]5 ΑΟὶϊ- 

ΟἾΒΙῺΪ ῬΤΌΡΤΙαΠΙ, οΟπἀθηηπηδῦ, 

02, πλατουμένωνὔ πλαγιουμένων Δ ΆΙΟΚ. δ Ἡοτοά. Υ. 28. ““Πλάτη οδὺ 
ΡΔΙΙΠα]1ἃ, αὖ οβὺ ἴῃ (ΟἸοββῖὶβ, ἃ οδῦ Ἰαΐἃ Ῥᾶγβ σϑιηὶ, ππηᾶθ πλατοῦν 

ῬΦΙμια]διη ἔδοουθ, δαΐ [ουηᾶτο, δαῦ ἃρίατο." Πλατοῦν ΜΈΘΊ]ουτιΒ. οΧρ]]- 

οδῦ, ᾿'ΒΘΟΌΣΙ ἱπ θυ ΟΥΘπ ρᾶγύθπι το πὶ (τῆν σπελάτη») 640] 6." ΟΠ οοῦ σπλώ- 

ται Περαηύ οὗ χωπεῖς. (α. πελεχωμένων (Αν. 1101). 61] πλατυνομένων δ᾽ 

αὖ χωπέων τὸ νεώριον. 

δ0Ὁ. ϑαλαμίων Β. γγ. Ο. 5680]. ΑἸ. ΕἸπΙ5]. ϑαλαμιῶν Ἀ. Β. ὁουτ. Β.. (αὖ 
ν᾽.) Μοά, 9. Βυ. Βο. Τ]π4. Βοκκ. Β]. Βουρῖ. Μοῖπ. ΜῺ1. Εδάρηῃ αἰβογορδηϊα 

οδϑῦ ὅορ!. Οφᾷ. (. 1248, νυχιᾶν (41. νυχίαν) ἀπὸ ῥδιπᾶν. ϑαραιάϊοπάαχι 

δαιΐθηι χωπῶν. Ἠρβγομίαβ, Θαλάμιαι χῶπαι. αἱ χατωτάτω, χαὶ οἱ ταύτην 

ἔχοντες τὴν χώραν ϑαλάμιοι λέγονται. Οἵ, Ῥᾶς. 1282, διεὶς τὴν χειρᾶ διὰ 
τῆς ϑαλαμιᾶς (ϑαλαμίας Βτ. 86. ὀπῆς). Ἠετοᾶ. Υ. 88. τοῦτον δῆσαι διὰ 

ϑαλαμιῆς (80. ὀπῆς) διελόντας τῆς νεός. 

δά. αὐλῶν χελευστῶν Α. ὈΙπᾶ. Μοῖη. ΜῈΠ7. ΕΙΡΡ. αὐλῶν, χελευστῶν 

(5810) Β. Βτ. ΕἸ]πη51. οοπ]. Ὑ7 4151. Βουρκ. Πθοῦθ, ορίποσ. ΑἸ1π8. ΘπἾπὶ οὐἂῦ 

ὁ τριηραύλης, αἰϊὰ5 ὁ χελευστὴς (““πογθαϊογη, 5801, ῬϑηΒαΛ5, ΡΟΥ Ϊβοι- 

1ὰ5.}), αὖ ἀοοοῦ ῬΟΠΠχ 1. Τ. προσϑετέον τούτοις χαὶ τριηραύλην καὶ χελευ- 

στήν. Αἴμοη. ΧΙ, ὡς δὲ ἐντὸς ἦν, καὶ τὰς χώπας ἔλαβον οἱ ἐρέται, Χρυ- 

σόγονος μὲν ηὔλει τὸ τριηρικὸν, -- Καλλιππίδης δὲ ὁ τραγῳδὸς ἐχέλευε. 

ΡΙαῦ. ΑἸο. 82. αὐλεῖν μὲν εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύνουσι Χρυσόγονον τὸν Πυ- 

ϑιονίχην, χελεύειν δὲ Καλλιππίδην οἴο. Νῖο, 21. πλήϑει χελευστῶν χαὶ 

αὐλητῶν. Τλοπι. ἀ6 ον. γΡ. 10. ὁ τριηραύλης «Φορμίων. ῬοΟΙγΔΘη. Υ΄. εἰς 

τὸν λιμένα τῶν Ναξίων χατέπιλει πεντηκόντορος “]ιονυσιαχὴ αὐλητὰς 

αὐλοῦντας ἄγουσα χαὶ χελευστὰς χελεύοντας, ὧν ἂν ἕχαστος ἀνεχάλει 

τριήρη μίαν. ῬΟΙΥ}. 1. 21. ῶ. μέσον ἐν αὐτοῖς στήσαντες τὸν χελευστὴν --- 

συνείϑιζον ἄρχεσθαί τε χαὶ λήγειν τῶν χινήσεων τιρὸς τὰ τοῦ χελευστοῦ 

παραγγέλματα. Αὐτίαῃ. Απὰρ. ΥἹ. ἣν δὲ --- βοὴ ἀπό τὲ τῶν κελευστῶν 

ἐνδιδόντων τὰς ἀρχάς τὲ χαὶ ἀναπαύσεις τῇ εἰρεσίᾳ καὶ τῶν ἐρετῶν ---. 
Χοπ. Οθόομ, 21, ὃ. θρ. Αὐμποη. 1, 2. Ονἱᾶ. γθαᾳαϊθιη απ τη ππη αῈ6 

γοῦθ ἀαραῦ πᾶιύϊβ ἃ πί ΟΥ̓ πὶ που θα ον ΕΡοΟρΡΘα 5. ἘΠ]. 1, 510, 

ἀπὰπὶ τοϑοπαῦ γΥ1 5 Ὑ118 66] 6 τι5τηὰ 1104 185. ὅδπθο. Ερ.80. Αια α1Υ6 ν6] 

Ῥδιιδδγϊ αΠ ΡῬΟΒδὶ ΠῚ γο06 ΔΟΘΙ Β5ἰ1ηἃ ΤΘΙΙΪΡῚ πηοᾶοβ ἄδη ᾧ 61. 

ΤΊΡΙοἴπ6 5. πύου Του] ρ απ οὖ ΔΗΪ ΠΟΤ πὶ οχοϊ [8 ηἀουτπ οὖ ἰούππ πη ΓΘΠ10- 

ταπη ΘΧδοα δ ἀοΥτπ οδιιδδὰ δοοϊηθθδηῦ. Μαχίτη. ΤΎτ. 858. ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ 

πόλεμοι, τὸ σχυϑρωπότατον, ἡδονῶν ἔρημοι, ἀλλὰ συντάττεται τούτοις 

ἢ Τυρρηνὴ σάλπιγξ ἢ αὐλὸς τριηριχὸς ἢ δὴ ἐμβατήριος. Ιάθιη 28. οὕτω 

καὶ τριήρης ἐρεσσομένη ὑπ᾽ αὐλῷ τὴν πολυχειρίαν συνάπτει (ΚΘΘΡ 8 



τ0 ΑῬΡΙΣΤΟΦΖΝΟΥΣ 

Ταῦτ᾽ οἷδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε᾽ τὸν δὲ Τήλεφον Ὅ95 
οὐχ οἰόμεσϑα; Νοῦς ἄρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἔνι. 

ΗΠΠΙῈΧΟΡΙΟΝ. 
Ὑ 5- . 
“4Ἵληϑες, ὠτειίτριστιτε χαὶ μιαρώτατε; 
“ἢ ὶ ὴ λ ΧΟ γὸ ἰὠὺὴν ὑῥιιᾶ :λ ́, , αὐτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὸς ἢν ἡμᾶς λέγειν, 
χαὶ, συχοφάντης εἴ τις ἦν, ὠνείδισας; 

ΗΠ]. Νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽ ἕσεερ λέγει ὅ00 
δίχαια τεάντα χοὐδὲν αὐτῶν ιυ"εύδεται. 

δ - - Ἐ» 
ΗΠΊΙ. Εἰἴτ᾽, εἰ δίχαια, τοῦτον εἰτιεῖν αὔτ᾽ ἐχρῆν; 

Ψ2 ᾽ » , - ,ὔ , 

αλλ οὔτι χαίρων ταῦτα τολμήσει λέἕγειν. 

ΗΠ. Οὗτος σὺ, πεοὶ ϑεῖς; οὐ μενεῖς; ὧς, εἰ, ϑενεξῖο 

ἰορθίμοθυ) τῇ ὁμοιότητι τῆς ἐρεσίας. Δροϊποθαῦ (προσηύλει), πὶ [Ἀ]]ΟΥ, 

Πιοτύαϊου! ὑπ] 1165, 80. αὖ ΒΡ ΪΒ 6715 νὰ δαάοτοῖ. Βαπάθμη ΟΡΘΥδΠῚ 

ἈΡῸα Βοιμᾶποβ ρτϑοβϑίδθαηῦ ϑυ τη Ῥ μοπίδοὶ αΙοι (ΟἸς.). Ιτα  ΠοῚ ἔθτθ 
ἴῃ πιβίοδ ΠΟαΊΘτ πᾶ βαπῦ π 6 οὁοπᾶποίοτν (χελευστὴς), {Π 6 16 867 (τριη- 

ραύλης), ὉΠ6 ΘΠ οὐ 5 (ἐρέται). Ἡοτίαξοτ!β Ἰοοι5 ἴθ ΡαρΡ6 δτὐϑύ. 811. 18]. ΥἹ. 

9561. πιραϊδρ βύδῦ ΠΠΔΥΡῚΠΘ ΡῸΡΡῚ5 [41 νοῦ δύο μο 8 πδαΐδ- 

Ταπι ὑοπιροιοὺ ᾿οΐαβ,} οἵ τϑιη8β αἰοίοῦ βομπϊθαμη, ΡΥ θθτα 6 

ΓοΙαὐβ [ δὰ παμηθταπ ρ᾿διᾶεαῦ τοϑοπδηύία ὀϑθύα]ῶ ὕοπβ185. 6 

γο086. χελευστὴς οοπδαϊοπαπα ΒΙοιηΐ. (]. Ῥοβ. 4085. Τοπίαθαιη αὐλῶν 

χελευστῶν νιγλάρων, συριγμάτων. Τρ5085 Θἰϊαιη αὐλοὺς χελευστὰς ῖο αἰεὶ 

ΒΌΒΡΙΟΟΥΒ. δα γγδοδίδὺ αἱίθσα δχρ]]οαίϊο. Οἵ. δὰ δη. 207. οὖ Ῥδο. ὅ91. 

αὐλῶν, τραγῳδῶν, εἴο. ᾿ 

00. ἄρ᾽ γὰρ Μα]]., 4] 5ίρπιιπι που  ὔ]0Π15. ροβὺ ἔνε ροπϊ. ἡμῖν 
Α. 6. Β. Μοᾶ. 9. ΤΣ. Ῥορτ. Ὀϊπᾶ. Β]. Βοῖρκ. Μ]1. ΒΙΡΡ. ὑμῖν Β. Ρ. ΖΙ. 
Βδῖβ. Οομ]. ρ. 249. Ε]π)51. Μοῖη. Ῥυδοβίαῦ ὑμῖν ργορίδσ νἱοίππτῃ ἐδρᾶτε. 

Οὐ, 548 --- 844. Ἐᾳ. 1199. νοῦς οὐκ ἔνι ταῖς κόμαις ὑμῶν (ἡμῶν (.). ἔνι]. 

Ῥυδοβίαί, ορίπου, ἐνῆν ροβύ ἄρ᾽. 
δ0 1 -- 59. Ομοτο ἰραῖϊῦ ἢ. ἩἨδιμομπουῖο ἃ. Β. οὖ 810 σὶρ. 

09. ὠνείδισας Ἐ. ὀνειδίσας Δ. Β. Ο. .7. Θ. ὀνειδίοαι. Ῥοδύ λέγειν Ἰηΐου- 
τοραύϊομΐβ 5ίρππη, Ροβὺ ὠνείδισας ῬΙΘπαση Ραπούπιη ρομὶύ ΜΈΠ]]6νυ. Ηππὸ 

γΘΥΒι 6] οὐ ἈΠΟΠΥΤΠΙ5 (αΪ8. 
ὅ62. αὔτ᾽ Α. Β. γνυ]ρ. ταῦτ᾽ Β. (“Μ416,᾽" ΟΡ} 1.) 
569.- οὐδὲ Α. Β. γΥ. Ο Ῥ. Β. “Ζ. ΑἸΙὰά. Βτ. ΕΠΤΙΒ]. οὐδὲν ἈΦ ΒΒ. Οὐ Ν᾿ 

οὔτι τοοῖθ Βθηι]. Ἐδἰβ. Οοπ]. ν. 291. Β]. Βουρῖ. Μοίπ. ΜᾺ]}]1. ΒΤῸΡ. θιηα. ΟἿ᾽ 
Εδπ. 848. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. 6Βρ. 186. οὔ τε χαιρήσων γὲ σύ. 

ΞΌΡ. Οοᾶ. Β. 368. ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. ῬΆΠ]. 1299. 
ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρϑωθῇ βέλος. Απῦ. 280, ἔπιν. ΟΥ. 1009. ἀλλ᾽ 

οὔτι χαίρων, ἤν γε μὴ φύγης πτεροῖς. Μροᾶ, ϑ86ῦ. Ηρ». 41. Ογοὶ. 666. 
ἀλλ᾽ οὔτι μὴ φύγητε τῆσδ᾽ ἔξω πέτρας ] χαίροντες. Ἠογτοᾶ. ΠΙ. 86, ἀλλ᾽ 

οὔ τι χαίρων. Οπίοντ! ποιὰ ἀοθοῦ Εἰρο]. 988. ἀλλ᾽ οὐδὲ δειπνεῖς χατὰ τὸν 

ἐν πεττοῖς νόμον. Οἷ. δὰ 104. 

δθΆ4. ϑενεῖς Β.. Βε. ΕἸπΙ5]. οὗο. ϑένεις (5810) Δ. ϑένεις 1}. Ος, να]ρ. Βουρκ. 
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τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρϑήσει τάχα. 0Ὁ 
ΗΠ]. ἸΙὼ “άμαχ', ὦ βλέστων ἀστραπὰς, 

βούϑησον, ὦ γοργολόφα, φανεὶς, 

ἰὼ “άμαχ᾽, ὦ φίλ᾽, ὦ φύλέτα. 
Εἴτε “τάρεστι ταξίαρχός τις ἢ 

ὅ66. ἐὼ 1Π|0Υ1 οὐ γὰ]ρ. ὦ ρθη. ἄἀθ Μοίν. ρ. 950. ΕἼμ)8]. οἔο. ὁ Ἡσ. 

δοά οἵ ὅ08. οὔ δά Ῥδο. 240. ““ἠὼ 1ἸΡτατὶϊ ροβαθυιιηδ ρῬγορίον ργδθοθθῃβ 

᾿ώ. ΘΙΠΠ]Π 1 Ῥϑούδύιπι ἴῃ ΘΟΘΙΟΙθα5. απϊθαβάδιη Επν. Μοᾶ. 1914. Ἰὼ τλᾶ- 

μον, ὦ χαχοτυχὲς γύναι." (Ὀ]1πᾷ.]. 

61. γοργολόφα Β. Ο. Β. ναὰ]ρ. γοργολόφας Α. 

0609. εἴτι τις ἔστι (ἐστὶ) ταξίαρχος ἢ στρατηγὸς ἢ Ἀ. Ο. Β. Γ΄. Μαά. 9. Βι. 

Τηγν. ΒοΙΩκ, εἴτ᾽ ἔστι. τις ταξίαρχος --- Β. Ῥ. 4. ΑἸά. εἴτ᾽ ἔστι ταξίαρχος --- 

ΒυύΖβοῖι. δὰ ΤΊ]ιοβηη. 899. Β]. Βευρᾷ. εἴτι τις ἔστι ταξίαρχος ἢ στρατηγὸς 

Τρ υπι. ἀο ΜΝ. ν. 2ῦῦ. εἴτε τὶς ἔστι ταξίκαοχός τις ἢ Ε]ΝΗ5]. ὨΙπᾷ. Μοΐη. Μ]]. 

Τ1ΡΡ. ΕἸΠΙΒ] οἴτιβ μᾶθὸ δηποίαῦ : “Μαμπίοβδίο υἱδοβιση οϑύ στρατηγὸς Ἰηΐου 
ταξίαρχος οἷ τειχομάχος Ῥοβίζαμη, Ῥοβῦ τηᾶρηατη 111 ῈΠ| ΤΙ ΟΠ ῬΤΟΧΊΙηΟ 

Ἰοθὺ ποη] ΠΔηπι5 οσαῦ ἰ5 ααἱ αἰρηϊζαῖθ Ῥτοχίτσηθ δοοθάθγοί. {0 Τιαεϊπὶξ 

ΠΟΙ ΗἾθιι5 αὐᾶι. αα5 ἀπαπδτῃ 1ἴὰ Ἰοσαΐαβ δῦ: ΠΙοίαξου., ἁὰΐ ργδϑίου, ἁαΐ 
ΘΟΠ8.1, δα ΡΥϊναΐι5. βοπαίου ὃ Ῥγδοίουθα ἀϊοθηάπηη ταῦ ἄλλος στρατηγὸς, 

ΟΠ ΟΧ γ, 99. 5815 οὀοηβίοῦ Ἰρ5ὰΠ) [ΙΔ ΟΠπὶ 6 στρατηγῶλ ΠΙΠΊΟΤῸ 

[αἷδ506. Τίδαιιθ νουθὰ ἢ στρατηγὸς ἀ6]ον!, οὐ αἰδουτιπὶ τὰς ροϑὺ ταξίαρχος 

ἰπαπχὶ, ἀπο Ἰ1δῦπϑ οὐ ΠΟΙ [1 γ θυ ἀΟΟ Τα Ϊ5, “8165. δαηῦ ΤΟ] Ια] ΟἸΏΠΘΒ 

αἰ πο πόσο ἐπ θαπηῦιν. (ὐδιιδὰ ὀοΥταρίαθ βου ρύασαθ {αἰΐ τὰς τορουϊαμη, 

“«ἀοα ΠΥ 5. αἸ5 0] 1οι556 νἱἀθίασ. Οὐτι πᾶθο παρατραγῳϑδῶν αἸϊοαῦ ποβίου, 

ἀρ ϊββί πὰ διιπύ ΘΧθηθ ]ὰ ἀπὸ ααᾶὸ ὁχ ὑγαρΊ ΟΊ βουὶροϊβ δααυχὶῦ Ῥοτβο- 

πὰ5 ἃ Ηδο. 1109. «τθπ Ἰούιπη ἰΐὰἃ γτορτδθβοηΐαί, εἴ τις γυναῖχας τῶν 

πρὶν εἴρηχεν χαχῶς ) ἢ νῦν λέγει τις ἢ πάλιν μέλλει λέγειν. ῬΥΪᾺΒ οδὐ 

6χ Οτοδύ 1218. φύλασσε δ᾽ ἤν τις, πρὶν τελευτηϑῇ φόνος, } ἢ ξύωμαχός 

τις ἢ χασίγνητος πατρὸς | ἐλϑὼν ἐς οἴχους «ϑῇ. ΔἸύδογιπι οϑῦ οχ ΞΡ}. 

Τὰ. 943. ὥστ᾽, εἴ τις δύο ] ἢ χαὶ πλέους τις [Ὁ] ἡμέρας λογίζεται, } μάταιός 

ἐστι. Ἰϊηἀογῆπδ: “στρατηγός 6] οἸΘμαπΠ 6586. Τηθσ ΠΏ ἀΥρτϊδ: ΔΙῚ 

ΤΌ] πὰ ΕΣ] Π51611 ἀγραϊηοηῦα, μηΐπτι8 ἤτπὰ ϑηῦ, Αααϊΐπμη δαΐοπι 1Ππ4 δ 

ταξίαρχος ἃὉ ΠΙΡΤανΊΟ οδὲ βῖνο δα μ᾽] πα] δἶνθ ἈΠ] ΠΟ ΠαῚ ὀδπιθβα, ααἷὰ δ 66 
ΟΠ ΤᾺ] ΘΟΠ] Πριιηαγ. δ1ο ταξίαρχον ἢ στρατηγὸν ΤΠ Θβιη. 889. στρατηγῶν 

χαὶ ταξιάρχων Τιγ5ῖ85 Ρ. 198, 86. 184, δῦ. “ΤΠ θη ἰβῦπιβ Οὐ. 7. Ρ. 80 ἃ. οὐ μό- 

γον λοχαγοὶ χαὶ στρατηγοὶ χαὶ ταξίαρχοι. ὃ. ».- 111 ἃ, ταξιάρχους τοὺς 

αὐτοὺς χαὶ στρατηγοὺς χαὶ λοχαγούς. 10. ». 194 ". οὐ στρατηγὸς, οὐ 

᾿ ταξίαρχος, οὐχ ὁπλίτης. Ῥ- 158 Ῥ. ταξίαρχοι χαὶ στρατηγοί." Ααᾶο Ὥριῃι. 

Ῥ. 41. ταξιάρχους χαὶ στρατηγούς. Ἀθ6]1δπ. Υ. Ἡ. 11. 44. οὐ ταξίαρχος, οὐ 
λοχαγός, οὐχ ἱππεὺς, οὐ τοξότης. Τιγβίδιη ἴῃ ΑΡῸΓΤ. Τ, 8. στρατηγοῦντας 

ἢ ταξιαρχοῦντας. 18, 8. Χροκμ. Απ. 1. 9. 11. στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί. 11]. ὅ. 1. 

στρατηγοὶ χαὶ λοχαγοί. δε ΑΘ86}. ΕὟ. 108. χαὶ ταξιάρχας χαὶ στρατάρ- 

χας χαὶ ἑχατοντάρχας. 1)6 τορϑῦϊθο ῬΙΌΠΟΙΪη6 τες οἵ. οὔϊατπη δ. 141---51. 

Ἄθβοι, ἀρ. 011. θὰππ. πᾶν. 794. Τυϊπηθίσαση ΟἹἵπὴ ογθύϊουτη ΠΪὸ ΤΘΡΟμ6- 
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τειχομάχας ἀνὴρ, βοηϑησάτω 510 

τις ἀνύσας. ᾿Εγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. 

ΖΜ ΖΧΟΣ. 

Πόϑεν βοῆς ἔχουσα :τολεμιστηρίας; 

Ποῖ χρὴ βοηϑεῖν; τεοῖ χυδοιμὸν ἐμιβαλεῖν ; 
Τί ἘΞ ἘΣ Ξ ἘΠ : τς Τοργόν ἐξήγειρεν ἔχ, τοῦ σάγματος: 

“1. ἊὮ Μάμαχ᾽ ἥρως, τῶν λόφων χαὶ τῶν λόχων. 79 

Ῥᾶπι, φυδοθαηΐο ΕὙἸΓΖΒΟΠΪΟ, ἀΠΠ 6718 ΤΠ Θ 11 ΨΘΥΒῸΒ 586 06. οἴππ ἀΟΟΠΤηΪὰ- 

οἷβ γοβῖθ5 Θοηβοοίθίαν, 6. σ. 908 --θϑθύ:. 490---4ἀθῦ. 1318. 1219. Νὰ. 

11ῦ4---1108. ὕεβρ. 129 ---1890. 869 --- 819. ν. 228. 280. Επ:. Ηρ». Οτ --- 
019. 811 .-- 847. Τρῖι. Τ. 827 5ᾳᾷ. Ναπο τ21}1 ΡΟ θΆΌΠΠ1π5. νἀ θῦθν ἀοοητηϊα- 

ΘᾺΠῚ ΥΘΙΒΊΠῚ 6586 Τοβυϊιθπάαμη. ΝῸΠ [δ Π]6 ΟΠΙπΐπῸ ρ]αθοῦ ΕἸΠ51611 ὁοΥ- 

τϑοῦϊο φυόρίθυ Ῥτοποιηῖπἶβ ἰπ Θϑ θη ΟἸδιβα]α τϑρϑυ ΠΟ π θη. [1ἰὰαπι8. οοΥ- 

τοχὶ εἴτε πάρεστι ταξίαρχός τις ἢ οἴο. Τιδιηδοθπβ 1ρΡ856 στρατηγὸς εβὺ (098) 

ἴΐδαιο ταξίαρχος ἀρί βϑαυϊθαν, πὸ ἰύθπι στρατηγός ἈΑἀᾶδθ αποᾶ στρα- 

τηγὸς ἃπΐο ταξίαρχος, ΠῸῈ ῬοΒῦ, ΘΟΙΠΙΠΘΠΙΟΤΆΤΙ ἀοροϑῦ, αὖ πιοπυῖύ ΕἸΤΉΒ] 6 πι5. 

510. τειχομάχος Ἰἴυτὶ οὖ νὰ]ρ. τειχομάχας ῬοΡΥ. Ὀὶπά. οἷς. τειχομάχος 

γ᾽ ἘΠῚ3Β]. τειχόμαχός τ᾽ Ἤδττη. 1. 1. πεζομάχας 60η]. Ηδιμᾶξκον. τευχομά- 

χας (ἰ. 6. ὁπλομάχας, ὁπλίτης) Ῥτοροπῖῦ Μεϊπεκίαβ. ΟἿ. δὰ 181. Ῥοόυβοῃ. 

κα Ηβδο. 1161. ϑ1π}111ἃὰ βαθὺ αραϑωνομάχας (181), ἐγρεμάχας (ϑορῃ. 

Ορᾶ. Ο. 1064). ὁπλομάχας (Ρ]αῦ. Ἐπθῃγα. 299), ἀχαμαντομάχης (- ας 

Ῥιπᾷ. Ρ. ΤΥ. 804), διγομάχας, φαλαγγομάχας, τεττιγοφόρας, βαχτροφός-͵ 

ρας, πορνοφίλας, γοργολόφας, λευχολόφας, ἑχατογχεφάλας, αἰϑεροβόσχας, 

βουτυροφάγας, καὐχμηροχόμας, ἀλεξανέμας, χρυσοχόμας, μηλονόμας, εὐλύ- 

ρας, ἱππονώμας, εἴα. Υ΄. ἌΆ]οΚ. ἃ ῬΗ. 120. Τοῦτ. δά Ἐᾳ. 1928, ἴῃ Ααα. 

511. τις ἀνύσας] τι ἁνύσας (ἀν.) 60η]. ΕἸΤΗ5]. Βατρο5. Μοίη. Ἡδγν. ἔχ... 

Οὐ. Ρ. Ι. Τιοριθαν ααϊᾶθηη 5 ]5 βᾶ6}086 ἀνύσας τι, αὖ ἴῃ ΝῸΡ. 080. ἀνύ- 

σας τι χατάϑου. Ὁ06, 564 γεΥθοῦ πὖ ἃθαι6 Ὀ6π6 αἰοὶ ᾳαθαῦ τε ἀνύσας (ν6] 

ἁνύσας). α. τάχ᾽ ἀνύσας. ἔχομαι Ἀ. Ο, ἘΠ. 5610]. ἔσχομαι Β. ΑἸά. 

ὅτῦ. 41. Ῥτδοῖ. Α. Β. Ο. Ῥ. ΑἹά. Ὁ1πα. Βο. ΒΒ]. ΧΟ. ἘΞΉ πο 

ΕἼΠ.5]1. ΒΕΚΚ. Βουρκ. Μα]1]. ογβαχα ἀο] οὐ Ηδιημᾶκοιυ. Μοίη., ααπῃ τη] 1685 

(τῶν λόχων) ποη ἃἀάποαῦ βϑοὰπὶ ΤΠ ΔΘ 8, οὗ νΟυΒα5. ἃροσίθ οΟ πο πη δία 

εἷῦ 6 8, οὐ 1014. Ιάδη ἴρ86 βιβριοαίιβ ΘΥΔΠῚ. τῶν λόφων χαὶ τῶν 

λόχων] τῶν φίλων -- ἢ. ὕπᾶ6 τῶν πτίλων χαὶ τῶν λόφων Ἐν. ΤΉΪΘΥΒΕΪΙ. 

Ατἰβῦ. ρ. 692., 0011. 85. (“Θπάγο οηΐπι, ἱπααϊῦ, βδἶνα ΟΠοσὰβ βῖνα Ὠϊοδθο- 

ῬΟ]15. οαὔθυναβ ν6] τηϊγοῦν γὙ61] {ϊπηθαῦ αἴαπ Ποιτθαῦ, απᾶθ πὸ δαϑαηΐ ὃ 

ΒΟΪῈ5. ΘηΪπὶ 1116 π᾿ Βοθηδη Ῥγοαϊς πανοσιλίᾳ ᾿πβὶρ 5. ΟὈΠΙΘΥΤῚ ΘηπῚ ΠΟῚ 
ἄρροσα ν. 1014.) ““Ἐογί. τϑοῖθ: οἵ. ὅ8ῦ. 1182." (Δ11]1.) ΟἿ. 1014. ταχέως λα- 

βόντα τοὺς λόχους χαὶ τοὺς λόφους. Ῥᾶο. 990. εἴ τε Πεισάνδρου βδελύττει 

τοὺς λόφους χαὶ τὰς ὀφρῦς. Ῥταροίαθ [ὈΥβὰημ τῶν ὅπλων (081) χαὶ τῶν 

λόφων, ν0] τῶν λόφων χαὶ τῶν ὅπλων. Ἐδδὺ Δαΐοηι φηἸ ντ5 απ τα ο- 
Ηἶβ. πα ἴῃ 517. τῶν ἀλαζονευμέτων. δοά ἀο]οηάτι5. ΥἹ ἀοίην ὙΘΥΒΊΒ, 
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ΧΟ. Ὦ “άμαχ', οὐ γὰρ οὗτος ἅνϑρωττος ττάλαι 

ἅστασαν ἡμῶν τὴν τεόλιν χαχορροϑεῖ; 
ΔΑ. Οὗτος σὺ, τολμᾷς τττωχὸς ἢν λέγειν ταδί; 

41. Ὦ άμαχ᾽ ἥρως, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 

εἰ τιτωχὸς ὧν εἰχεόν τι χἀστωμυλάμην. 

“ΧΑ. Τί δ᾽ εἴπτας ἡμᾶς; Οὐκ ἐρεῖς; 41. Οὐχ οἶδά σττω ὕϑ0 

ὑγεὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν ὅδελων εἰλιγγιῶ. 
21λλ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ἀττένεγχέ μου τὴν μορμόνα. 

510. ΗΙΜΙ͂Χ. ΒΕ. Βτι. ἘΠ]μη5]. Βοκκ. Βοῖρκ. Μὰ]. ΧΟ. Ῥ. ΑἸΙὰ. Ὀιπά. 

ΒΙ. Μεῖη. ἄνθρωπος Ἰιυτὶ οὗ νὰ]ρ. ἁ ὔὌνϑρωπος ἘΠ]Π15]. ἅνϑρωπος Ὠϊπά. 

τι. Ηππο ν. ῬΙῸ βραγῖο μαροηῦ γί ]οῖ. Βυ. Ηδιμὰκ. Μαεῖπ., 56. απο 

1 οη ἴθτο δῦ δὸ Ὁῦδ, οὐ 092, οὖ αποὰ ποπάππι δυάϊουὶς ΤΠ Δ ἢτι5. απὰθ 
αἰχιὺ ΤΊΘΆΘΟΡΟΙΒ., αὖ ἀἴόοσο ροβδὶῦ τάδε. τάδε νὰ]ρ. Το] ταδί 

ὅ80. οὐκ οἶδά πω Ἰἰθτὶ, οὐ νὰ]ρ. οὐχ οἶδα. .1.4. πῶς; «11. ὑπὸ --- ῬοΥρῚς. 

ΜιΠ1]. Ῥτον. Μοῖη. ψαυϊρο τοααππῦ, πα πὰ τη πὶ Δι} }]1}π85. ϑοα οὐχ 

οἶδά πω ποῖ ἃ]ἰπιὰ βἰσηῖ ἤοατο ρούΐοδῦ ἀπὰπι, πὸ ἀπ πὶ βοῖο. ΟἿ, Ῥδς, 581. 

οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς. Ἰ0τῦ. ΝΡ. 1298. πᾶγο Ῥάσαπι ἀπ 1ῖο ααἷπ ὁοΥτῖ- 

ϑοπάπιῃ δἰ οὐχ οἷδ᾽ ἔτει, πα πα τὴ ΘΙ πὶ ΠΡ] 1τπ5. ΠΟΥ ἴπ ΑΥἹΠ. 

098. γγὸ οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι. τηᾶ]ο Ἰορσὶταν ἂρ. ΡΙ]αῦ. ΝΊΟ. 8. οὐχὶ νυστάζειν 

γέ πω. Οἷ. Ῥ]αῦ. Β6ρ. 1. 884 Β. οὐκ οὕτως ἔλεγες; Οὐ μὰ τὸν “10, ἔφη, 
ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ οἶδα ἔγωγε ὅ τι ἔλεγον. ἔδππιν. Ηρ». 1940. οὐ κάτοιδ᾽ (οὐχ ἔτ᾽ 

οἵδ᾽ οοη]. Μοπ..) ὅτῳ τρόπῳ. 6] μοῦϊιβ οὐχ οἷδ᾽ ὅ τι. (πο 51 νογὰ οδ 

γα]ραΐα, 5ΘΉΒῚ15 Οὐ, ποη ἀπτὴ ΤΘοοΤον, ποπ ἄππὶ δα ππὸ τϑαϊὶ, ἴΐὰ 

τηθῦι ῬΟΥΟ 55 δαπι. ΟἿ, ὅοόρι. ῬΆΉΠ]. ὅ80. οὐχ οἶδά πω τί φησι. Ἰπιοίδῃ. 

Ῥβϑιᾶο]. 89. οὐδέπω γοῦν οἶσϑα ὡς οἴο. Ε]ΠΙΒ]οἴαΒ. οομίοια γ65ρ. 1804. 
οὐ χρατῶ πω οἷο. Μοπάμππι Πἷο Ἰαΐθυο βαβρίοαύαν Μοίη. 

81. γὰρ Α. Ο. Ῥ. γὰρ ὧν Β. ἰλιγγιῶ Α. Β. Ο. ναυ]ρ, Ὠ1μα. ἠλιγγιῶ 

Τὰ. εἰλιγγιῶ δια. ΒΙ. Μεοῖμ. ΜᾺ]]. ἈΠῸ}. “δου θοπάπμι εὐλεγγεῶ οατη δὰ 
ἴῃ ἢ. ν., αποᾶ ἰηΐτα ν. 1218. φυδορθοῦ τ. πδο δηίαια οδῦ βου] θ 6 η411 γαίϊο. 

γ. Τιαιὰ. Τῖηα. δα ΤἼ]ι65. ὅθορι. νο]. 9. Ρ. 343." (1π4.. οἸἴπι.)} ομο] δίῳ ἀοοοῦ 

γοΥθαμη ααϊάθι. Ρ6 1 αἰρῃῦποπριιπι 50.101, Πομθὴ. πύθῃ ἔλεγγος. {Πσαμη- 

4 οὐ ποιμθῃ οὐ γουθαπη βαθρῖ8. ἃρια Ῥ]αΐοπθιη ἸΘρΊθα., 861 ΒΘΙΏΡΟΥ 

ΡῈ ἢ, ποὴ εὖ. λάθη ἀυθ᾽ αὐϊο οδὺ 46 σϑιηΐμα βουϊρύστα ἐλυσπᾶσϑαι οὐ 

εἰλυσπᾶσϑαι. ὅρα ἐοΥΠδτη. ΡῈ αἰρ ΕΠ Οπρῖιπὶ ὁΟΙ θη τ νἱἀθύι ἃ η8]0- 

δἷα. Ῥουτο εἱλιγγεῶ μού βρίυἱσιι ἈΒΡΘΙῸ ῬΙΟΐΘΙΥΪ ἀοθΘγ8 ΒΌΒΡΙΟΘΥΒ. ΘΧ 

ἀϑὶ ΑὐὐἹοοσαπι, τῦὖ εἱλεῖν εἱλύειν εἵλλειν οἷο. 

ὅ82. ἀπένεγχέ μου] ὅδῖο οὐΐατῃ δι α5 ἴθ μορμώ. Μα]ΐπι ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ, 
προσένεγχέ μοι τὴν μορμόνα, νο] Θαπᾶθη) 5881) αἰ νυ 818. γε} ῖ8. Ὑ]- 

σαΐα βου ρίθτα Ῥ ΟΣ βιι5 ἀΡδασὰ οδύ. ΕΤΒΤ,.. Ῥοίεογαῦ [81] 1π8. ἀλλ᾽ ἀντι- 

βολῶ σ᾽, ἐπένεγχέ μοι τὴν μορμόνα. 864. ἘΠ] τηαΐδηάππι. Ἐγαπάθηη 

Ε]ΙΑ] οἷο ἐθοουιπῦ ῥτοχίπια γοῦθὰ παράϑες νυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί: απδο 

γαϊπΐπιθ τοραρπαπὺ ἀπξοοθϑμεῖθι5. Ὀϊχοῦαῦ ΤΙ ΘΟ ΡΟ] 5. ὕθυυ Ὀ]]ΘῚὴ 1,ἃ- 

τπϑ 6} ἀττπα δὶ βροοίουη. γου ἰθίποπι δἰθὶ αἴουυθ. Τά πὸ οΡβθογαῦ αὖ ἀοΥ- 
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1.4. ᾿ἸΙδού. 41. Παράϑες νυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί. 
“1.41. Κεῖται. 41. Φέρε νυν ἀπὸ τοῦ χράνους μοι τὸ 

χετερόν. 

.Δ.Α͂. Τουτὶ πτίλον σοι. 411. Τῆς κεφαλῆς νύν μὸυ 
λαβοῦ, δῦ 

ἵγ ἐξεμέσω᾽ βδελύττομαι γὰρ τοὺς λόφους. 

14. Οὗτος, τί δράσεις; Τῷ σπττίλῳ μέλλεις ἐμεῖν; 

Πτίλον γάρ ἐστιν --- 11. Εἰσεέ μοι. τίνος τεοτὲ 
ὄρνιϑός ἐστιν; “1ρα χομττολαχύϑου; 

1.4. Οἴω ὡς τεϑνήξεις. 411. Πηδαμῶς, ὦ “άμαχε" 590 

ΘΌΠΘΠΙ, 4πᾶ6 ἴῃ ΟΙΥΡΘΟ οϑὺ ἀδθρίοία, 80 88. δαξΐξενταῦ. πὸ ἴμοΐο οἰγρθυϊῃ 

ΒαΡΙ πστη 510] ΔΡΡοπὶ 7α)6ὲ: δα, Θηΐτη μ80 ΟΥ̓ΘΡΌΠΘΙΙ ΘΟΙΒΡΙΟΙὉ οὖ ΟἸγΡθὰβ 

ῬοΙνβ ᾿πβῦδυ δῦ, ἴΠ απ81 γΟΙΊΘΓῸ Ἰοθαῦ. ΙΝ Τιϑρθπάπθπτῃ ἰουβῃ ἀπέ- 

γεγχε τὴν σὴν μορμόνα. Οἵ. Ῥαο. 418. ὦ «“ἀμε, ἀδιχεῖς ἐμποδὼν χκαϑή- 

μενος. ἢ οὐδὲν δεόμεϑ'᾽, ὠνϑρωπε, τῆς σῆς μορμόνος. 

588. νῦν ΠΡτ]. ΑΙ4. Βτ. Β]. νὺυν Τππί. 1. ΕἸΠη8]. ΤΙπά. Βειρκ. Μεῖπ. 

Μ]1]. Ἐ1ΡΡ. αὐτὴν ἐμοί. χεῖται] αὐτήν. .1.4.. Ἰδοὺ χεῖται τηλ] δ Μεῖπ. 

554. νῦν ΠΌΡΙ οὐ σναϊσ. νυν ΕἸπη5]. Ὀἰμᾶ. Βεῖρκ. Μοίπ. ΜΏΠ. ΒΙῸΡ. 

μοι τὸ πτερόν] μοί τι πτερὸν ὁοπ]. 560. μοι δὸς πτερὸν ΘΟΠ]. Μεῖΐη. 

ΜΔ] δός μοι πτερόν. 

βῆ. γῦν μου Ἰ1ΡΥ1 οὐ ναϊρ. νύν μου Ἐ]Π15]. δὗο. 

ἤ8τ. τῷ πτίλῳ] Θὰ. μῶν πτίλῳ. ΜΕ] οὗτος, τί δρασείεις; πτίλῳ οἴδ. 

ἤΒΒ. πτίλον γάο ἔστιν εἶπέ μοι τίνος ποτέ; ] ..1..ΑΛ. ὄρνιϑός ἔστιν. «7. 

ἄρα χομπολαχύϑου; ΠΟΤῚ οὐ νὰ]ρ. «71. πτίλον γάρ ἐστιν; εἶπέ μοι, τίνος 

ποτὲ 1 ὄρνιϑός ἐστιν; ἄρα χι; ΕἸΠ15]. ΒΕΚΚ. πη. πτέλον γάρ ἔστιν -- 

«11. εἰπέ μοι, τίνος ποτὲ --- Βοίπι. Β]. Βερκ. Μοῖη. Μ8]11. ἘΠΡΡ. [πβα]βὰ 

Ῥγοΐθοϊο δῦ ψφαδοβίϊο ἰδία, πτίλον γάρ ἐστιν; απαβὶ 1ἃ ααϊδαθπᾶπι βδηπ5 ἀπ- 

Ἀἱζατο ροββὶῦ. πο τϑοΐθ πηοπαῖὺ ΒούΠῖπβ, αἱ γοτᾶπι Θχρ] δ ϊοπθιι ἃΘΔα 1: 

γηο. ΤΠιΔΙηΔομη. ῬΘΠΠδπὶ 1ΠΠ81ῃ0 ἃ ΟἸΠβΙη 01 ἀϑὰπῃ ΔΑΒ τὶ γνοὐδηθθπι, 

οὐ ποὺ γ6] αὐἱάάδτῃ βἰμηῖ]6 δἀα!τασαπι, 40 ἀοίοστοαὺῦ ΤΠ] οδθορο Ιἄθιη, πτί- 

λον γάρ ἔστι τιμιωτάτου τινὸς ὄρνιϑος (56. ΒΕΓ ἘΠ] ΟΠ 611, αὐ χ ν. 110 

1πτ 6} 085). Β6ΠΘχ ποβίθυ ᾿πίθυρ!]αῦ γν 18. εἶπέ μοι ἴθ. οὗ ἸηᾶρΉ ΠΟ Δ ΠῚ 

ἰβύατη. τα 1115 Ῥτδθαϊοαϊ ποι τ] α]οι]θ ανὶβ χομπολαχύϑου ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΤ- 

ἀΐοπο ἀορτίτηϊθ." Οπθῖὴ βοοαῖαβ δὰπη. ΟἿ οὐΐατη δᾶ ν. δῦ. εἶπέ -- 

ἔστιν οὐ. Α. 

589. ἄρα Β. Ο. Ἐ. ἄρα Δ. 

ὅ90. τεϑνήξει “1. Βτ. Μ]]. τεϑνήξει Β. τεϑνήξη Ἀ. τεϑνήσει (ὐ. Β. 5610]. 

δῖα, ἴῃ τεϑνήσῃ. ΑΙ. τεϑνήση Γ. τεϑνήξεις Τλᾶνγο5. ΕἼΤΩΒ]. οί. Αὐθίοαμι 
τεϑνήσει ἀἰοῖῦ 5660]. ὙιάΘ Βαμηκ. δα Ἴπ. Ρ. 111. Οὗ, 825. τεϑνήξων. 

Αθβοῖ. ρ. 1919. τεϑνήξομεν. “Πδάθμι βου ρύαγαθρ αἰνουβὶ ἃ δῦ ἴῃ ΝᾺ). 
1480. ν85ν». 004. Αοὔναπι ΤΟυτηλ πη ΒΞ ρουὶ 5 ν. ϑ90. οὐ ἴῃ Αθβοῦῆ. ΑΙσΆμι. 
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3 Α ΓΕ ͵ γ . υ 5 ᾿ 
οὐ γὰρ κατ᾽ ἰσχύν ἐστιν᾽ 8ὶ δ᾽ ἰσχυρὸς εἰ 

΄ ΝΣ ) 

, ᾽ 2 Ὁ ’ γ ΝΥ τ, τι, μ᾽ οὐκ ἀπτειψώλησας ; εἰοτελος γὰρ εἰ. 

“14. ὙΤαυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν τετωχὸς ὥν; 
Β Ξ 41. Ἐγὼ γάρ εἰμι τττωχός; ΔΑ͂. ᾿41λλὰ τίς γὰρ εἶ; 
᾿ ν - 

41. Ὅστις; πολίτης χρηστὸς, οὐ σ;τουδαρχίδης, 598 

ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου 7τὲρ ὁ “τόλεμος στρατωνίδης" 

σὺ δ᾽ ἐξ ὅτου 7τὲρ ὃ σπιόλεμος μισϑαρχίδης. 

1288. ἱπαϊοαν!ὺ Πανγοϑὶα 5 Ρ. 906. {ΠΠῸΡῚ απὸ τη θα Ἰδπὴ [ὈΓΠΔ ΠῚ γΘβραϊύ οὰ1- 

τηΐπΐβ ταὐύϊο. Ἡοᾶϊο ἀρᾷ Ῥ]αΐοπομι ἴῃ (ἀογρία Ρ. 920 9. Ἰοριθαν τεϑνή- 

ξεται, τϊ]᾽ τεϑνήξει ἀἰδονίο ἃρποβοιηῦ ΒΟΠο]Ἰαϑύοβ ἃ ΒΒ ΚΘΏΪο οαϊι5. οἵ 

ΤηοιμᾶΒ Μαρ. ἴῃ Τ᾽ εϑνήξεται. αυϊάθιη γα! ἀυστίτη νοίθυθβ Αὐὐοὺβ αἸχίβδὸ 

τεϑνήξω, Υϑοθηθογο8 τεϑνήξομαι: τεϑνήξω ΘΗΪΠ Π]πῖ5 ΑΟὐοο. αἀἰούαπι νἱάο- 

τὰ} Τμποίδηο ϑοϊοροϊδύα Ρ. 10, ααἱ αἰύθυδιη ουτηϑιη Ῥοογ 8. ΟΡ ΔΊ αὐ 1] 

ἀαοίογϊ ταῦθ οοπ ἤγπιαύ. Εαηάθηι τηπύαςοηθ πὶ 5.0 110 ἐαύασιπι ζήσω, αἰοὰ 

παροὺ ποϑύοῦ Ῥ]αῦ. 269. οὖ ἴῃ ἔἄθαϊα ἀορογάϊία ἁρια ΟἼοπι. ΑἸοχ. Ρ. 101, 9. 
ΡΙαΐο ἀ6 Βθρ. ὕ. Ρ. 6600 Ὦ. οὐ 9. ν. 141 Ο. Βδοθῃύϊοσοβ ζήσομαι χπᾶρηΠῸ 

ὀοηβθπϑα. Ἑστήξω παροὺ Επτ. ΤΡ. Αὑ]. θ7ῦ ποβίου Τ,γ8. 094. Ἴ]πιο. 

ὃ, 817..102. Χοη. Αη. 2, 4, ὅ. ῬΙαίο ον. ρ. 1908 Ε ἄς Ἐρρ. 9. ν. 158 ΚΕ. 

Ἰ)6ιη. Ὁ. 4θ8.. ἙἙστήξεται τοοῖθ Ἰορσιθαν ἴῃ βοηασῖο Ηδροβῖρρὶ, ἱπῆμηδο 

αθύδ δ ὁομηΐοὶ, ἃραᾶ Αὐμθη. Ρ. 290 Ὁ, τιὰ]6ὸ ἃρυᾶ Χρϑῃ. Ῥαβᾶ. 6, 2, 17. 

γνομδῦ, 10. 9.0. Ηἰβ. ὀομπϑι θυ αῦϊβ δοοθᾶο Τλαννοϑῖο δοῦναι ΤΟΥ τεϑηνήξω 

ρα ποβύσιπι θα 6 τοϑυϊαθηῦϊ.᾽" (ΕἸ1|51.) αὔαχτμι χεχράξομαι οϑῦ Βα. 

Ὡ8ῦ. οἴ, χεχλάγξομαι νὁ8ρ. 990. Οὐταιηαιιο ἰουπμᾶτη ΑὙἸ δύο Δ ηΪ8. δούαξο 

ἴῃ ἀϑιι [πἴ886, ἰδὰ αὖ ροβύοα νἱποογθῦ χπράϊὰ, βίαθαπηῦ Τα 61] δὲ ΝᾺΡ. 

1480. Μυ]]ογ. δα ἢ. 1. ΕἾἸῦ δαΐοθιη τεϑνήξω ἃ Ῥγδοβομῦ τεϑνήχω. Ῥ΄πηϊ- 

Ἰἰὰ ϑαηῦ ἑστήχω, δεδοίχω, χεχράγω, χκεχλάγγω εἴθ. Υ. Κιαά. δὰ 1)ανγ63. 

ΡΡ. 152 --- 158. 

91. οὐ γὰρ κατ᾽ Α. Β. Ρ. Β. Κυύ. Βγν. οἷο. οὐ χατ᾽ ΑἸ]ά, οὔ σου 808]. 
ὅτι οὐ χατ᾽ 60η]. Βούϊι. οὐ σὴν κατ᾽ ἰσχύν ἐστιν Βεγρκ. 0. ἐπεὶ οὐ χατ᾽ 

ἰσχύν. ἐστιν] σοὔστιν (σοὐστὶν) ουη]. Μοίη. 6. ΜᾺ]1. ΑΘρτθ ΘΠΪΠῚ 

ἀδβι ἀθυᾶσὶ ῬΥΟΠΟΙΠΘΗ. 

92. οὐχ ἀπειψώλησας] οὐχ ἐψώλησας Γ. οὐ χατεινώλησας 60η]. Μοῖῃη. 

οὐ κατεσπόδησας (διηθίραο αἀἸούαμ) ΗΔ κου, οὐχ ἀπειψέλωσας (γ01] ἀπεπτί- 

λωσας) ὁ0η]. ΒοΙρΡΚ. Τμοοαῦο βἰπρα!αγῖὶβ ἀποιγψωλεῖν τινα. Ἐδᾶα6: “ΘῈΣ 

ΠΟ ΙῺ6 ΟἰΤΟΙ ΠΟ] 15, ΟἿ πῸΠ ΤὩΪπϊ ρ]αηοπὶ ἀδηθπ δ (86.. 686. ὕπ0) Ὁ" 

ΟἿ δα 108. 5864 διηθίριιο βοηβα οὐ ἀπεψώλησας αἰοϊθ, εὐ εὔοπλος, αποὰ 

θ6π8 χηπίοπϊί απ" οὐϊδιη 5 Ἰ Ποᾶγο ροΐοβῦ. πη ὅπλον, αὖ σχεῦος, ΠΟ0Ὶ- 

πασᾶ γα]οὺ τὸ αἰδοῖον. Τηρθηΐθηι ΡΠ] πὶ Τιϑιηδοιαηι ΘΌ ΘΓ, αὖ 

Βαρτα Οἀοϊηδηΐοβ (158. 161), ραΐαῦ ΜΊΠ|6υ. Ὑ᾽β. ἰδιθῃ ἢ} ὰ5 Ἰοοὶ μ81110 
Οὐβοστα οδῦ, δὰ αὖ Ἰαύοσθ ποηῃ}}}} ΥἹ11 βαβρίοθυ. (δὰ. οὔ με χατεβίνησας. 

1ὴ6 ποὺ δουϊδιϊ ἀϑι οἵ. δὰ ὕοβρ. 219. εὔοπλος Β. Ο. ἢ. εὔπολος Α. 

091. μισϑαρχίδης] μισϑαρνίδης “ο"]. Μοίη. ῬτΌΡΑΠ1]15. 60}}6 -ὑπατἃ. 

υ 



82 «ΡΙΣΤΟΦΖΖΝΟΥΣ 

«ΤΑ͂. ᾿Ἐχειροτόνησαν γάρ με. “11. Κόχχυγές γε τρεῖς. 
Ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυττόμενος ἐσπεισάμην, 

ὁρῶν ττολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσι, 6000 
, ᾿ τ Ν ΄ 

γεανίας δ᾽ οἷος σὺ διαδεδραχότας, 

598. γὰρ οπι. Α. ποη Β. Ο. Β. “Ζε ὁπ. Α. Β. Ὁ, τὸ ΑΒ 
οτη. Β. γε Πρῖδκ. Β.. οἷο. 

000. τάξεσι ἃ. νὰ]ρ. τάξεσιν ὨΙπα. αἴθ. οὗ βῖ9, πὶ [4110γ, Β. Ἐ. 

601. οἵους σὺ Α. Β. Ο. Β. Ζ' γε. 4. Με. 9. ΑἸ4. Βτ. ἘΠΠ5]. ΜᾺ]]. οἷος 
Γ. οοὐγ. Πιμᾶ. Β]. Βειρῖς. Μοῖη. Βίομθ. “"Βοϊθιηπὶβ ΠΡΥΔΙΪΟΥΠΙΠ ΘΥΤΌΓ. 

Ῥοιοβίῃ. Ρ. 618, 9. μισεῖν τοὺς οἷός περ οὗτος (τοὺς οἵους περ οὗτος Ἰἰ τὶ 

{γ685). Ρ. Ο11, 34. οὐ ρν. 7ὅ8, 6. οὐδ᾽ οἷός περ σὺ χρώμενοι συμβούλοις 

ἐπολιτεύοντο (ἸἸΡΥῚ Ῥ]οταθ ΟἸΠΠ6Β οἵοις πὲρ σύ). Ρ. 1291, 19. τοιαύτας 

προφάσεις ποριζομένους οἵαις περ “΄ονυσόδωρος οὑτοσὶ χρῆται (αἸϊαποῖ 

ΘΟ] 665 οἵας). ΑΘΒΟΒΪπΠ65 Ρ. 48, 20. Ηβύ. τρισμυρίους χιναίδους οἵους περ σύ 

(οἷος ὁχ ἅπὸ οοαϊοα ΒΕ6ΚΚ.)." (Ὀ1π4.) Ῥεγροπαδηΐξαγ δὐϊδμ Ηἱ Ἰοςϊ. Αομ. τ08. ᾿ 

τῷ γὰρ εἰχὸς ἄνδρα χυφὸν ἡλίχον Θουχυδίδην ---; ΝΡ. 848. ἢν μὲν ἴδωσι 
κομήτην --- οἷόνπερ τὸν Ξενοφάντου. Εἰοο]. 4θῦ. τοῖσιν ἡλίκοισι νῷν. ἨοτΙΗῖΡΡ. 

8Ρ. Αἴμβϑη. ρ. 89. τὴν χεφαλὴν ἔχει [ ὅσην χολοχύντη (5δῖο να]ρ, ὅσην χολο- 

χύντην Ο. 64. Θὶπά. γτοῦ. Μεῖη. ΕἾ. οι. 1]. Ρ. 419. ὅση χκολοκύντη Οἃ- 

580}}., τροῦθ, ηἱ [41101: ΟΟΠ θυ] θη πον ἀοθθηῦ Θχοῖηρ]α απ88 60ῃ- 

σοβϑὶ δα ν. 102). ὅόρῃ. Τυ. 444. χἀμοῦ γε (ἄρχει): πῶς δ᾽ οὐ χἀτέρας, 

οἵας γ᾽ ἐμοῦ; Ἠετοά. ΥἹ. 108. τοιοῦτοί τε ἐόντες χαὶ μεγάϑεα τοσοῦτοι οἷος 

σύ τε καὶ οἱ παρ᾽ ἐμὲ φοιτῶσι. ἼΠππο. 11. 21. πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς 

οἵους καὶ ᾿ϑηναίους. ΥἹ. 81. πόλιν ἑτέραν τοσαύτην ὅσαι Συράχουσαί 

εἶσιν --- ἔχοντες. ῬΙαῦ. Ῥμδοᾶ. τ Α. ταῦτ᾽ εἶναι οἷον (ποι! οἷα) τὸ ἔσον. 

ῬΙαί. Ῥμδθᾶ. 104 Α. τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ (ὅπερ ᾿ἰρΥὶ ΟΠ Π65) 
τῆς τριάδος. Ῥᾶττη. 101 Β. περὶ τοῦ τοιούτου ὁ λόγος -- οἵου τοῦ ἑνός. 
ΟΡ. 281 Ο. οἵῳ γε ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον. οπγν. 319 Ὁ. ἀνϑρώπῳ 
τοιούτῳ οἵῳ οὐχ ἂν ᾧμην ποτὲ ἐντυχεῖν εἷς φρόνησιν χαὶ εἷς χαρτερίαν. 

Ηἰρρ. τιΐη. 808. ζώνην --- οἷαι αἱ Περσιχαί. οι, Ρ. 599, τῆς οἵα (οἵας 

Ἰ1ρτὶ Ῥ]αγ.) παρ᾽ ἡμῖν ἐστι πολιτείας. Ῥ. 421. χαὶ Σόλων ἐμίσει τοὺς οἷος 

(ὰ 1101) οὗτος ἀνθρώπους. ν». 119. τοῖς οἷος οὗτός ἐστι τὴν φύσιν. 

Ρ. 1402. τοῖς δ᾽ ὥσπερ σὺ διαχειμένοις οἷο. ΑοΒομίη. 46 Εἰ. 1. 44, ὃ. 
τοὺς γὰρ μιχροπολίτας, ὥσπερ αὐτὸς (4). αὐτοὺς), φοβεῖν τὰ τῶν μειζό- 

νων ἀπόρρητα. (Τιοροπᾶάπμπι δυὺ οἱόσπερ αὐτὸς, «αὐ οἵουσσερ αὐτοὺς, 50. 

τοὺς Εὐβοέας.) Ἀπᾶοῦ. 1. 180. τοὺς γὰρ πλείστους εἶναι ἡμῖν ἤϑελον ἂν 

τοιούσδε οἱόσπερ ἐγώ. Χοη. Η5]]. 1. 4. 10. οὐχ ἔφασαν δὲ τὸν οἷόνπερ 
αὐτὸν ὄντα χαινῶν δεῖσθαι πραγμάτων. Ἰ14. τοῖς δὲ (ὑπάρχειν) τοιούτοις 

δοχεῖν εἶναι οἵοισπερ πρότερον. 11. 8. 2. ἡμεῖς δὲ γνόντες τοῖς οἵοις 

ἡμῖν τε χαὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοχρατίαν. (ὅϑϊο Βομποὶ- 
ον. Ὑαϊρο οἵοις τε ἡμῖν. Ἐοτύ. οἵοιςπερ ἡμῖν.) ΑπδΡ. ΤΥ. 1. 10. μαχαί- 
ριον (εἶχον) ὅσον ξυήλην “αχωνιχήν. Υ. 8. 8. χειμῶνός γε ὄντος οἵου 

λέγεις. Μοιι. Π|. 9. 8. χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρί. Αὐὶδέ, Η. Α, ΥΠ|.. 
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Ν Ν ᾿ ἈΝ ,ὔ - -"Ἥἢ ἈΝ τοὺς μὲν ἐχεὶ Θράχης μισϑοφοροῦντας τρεῖς δραχμὰς 
Τισαμενοςραινίσεττους ττανουργιτετεαρχίδας, 
ὍΣᾺΝ ᾿ ᾿ - . Ὁ 5 -» 
ἑτέρους δὲ “ταρὰ Χάρητι, τοὺς δ᾽ ἐν Χαόσι 
Γερητοϑεοδώρους “Τιομειαλαζόνας, ὑοῦ 

τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνη χαν Γέλᾳ χάν Καταγέλᾳ. 

“1.4. ᾿Ἐχειροτονήϑησαν γάρ. «11. “τιον δὲ τἰ 
ὑμᾶς μὲν ἀεὶ μισϑοφορεῖν ἁμηγέσιη, 

24, 0. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡλίχον σφονδύλη. 11. 1. 1. μέγεθος δ᾽ ἐστὶν ἡλίχον 

(41. ἡλίκος) ὄνος. ΤἸκιοῖδῃ. Τοχ. 11. ἔστι μὲν --- οὐ φαῦλον τὸ ἔργον ἀνδρὶ 

οἵῳ σοὶ πολεμιστῇ μονομαχῆσαι. 1014. 61. φίλον δὲ οὐχ ἂν εὕροιμι ἄλλον 

ἐν πολλῷ χρόνῳ τοιοῦτον οἷον (1. οἷος) Γυνδάνης ἐστί. Τᾷ. 6. ὅα16. 2. 

πράγματα --- ἥκιστα ἐλευϑέρω ἀνδοὶ καὶ οἵῳ σοὶ πρέποντα. 14. ΤΊ. 80. 

πρὸς ἄνδρα οἷον σὲ ἁπλοϊχὸν οἴο. Τᾶ. δᾶν. ἱπά. 8. οἵῳ δὲ σοὶ --- οὐδὲ 

ἐγγὺς γενέσϑαι --- χατηξίωσαν. 14. Ῥίοιη. 1. χαὶ μυχτῆρα οἷον τὸν .4τ- 
τιχὸν προσεῖναι τῷ ἐπαίνῳ. 14. Ἐρίδύ. δαῦ. 1. 94. μύρμηχάς τινὰς οἵους 

τοὺς ᾿Ινδικούς. 1ᾶ. 1. τ038. συμβουλὴν --- φιλιχὴν χαὶ οἵῳ σοὶ χρηστῷ καὶ 

φιλοσόφῳ ἀνδοὶ πρέπουσαν. 11. 221. ἦν δὲ τὸ μηχάνημα τοῦτο ἀνδρὶ 

μὲν οἵῳ σοὶ --- πρόδηλον. 11. ὅ38. ταῦτα πάντα χαλεπὰ ἣν χαὶ ἀφόρητα 

οἵῳ ἀνδρὶ ἐχείνων ἀήϑει. 1Π|. 400. μύρμηκάς τινας οἵους τοὺς ᾿Ιδιχούς. 

Υ. Τὸν. δᾶ Ῥῆγγη. Ρ. Τῦῦ. Μαίῃ. ὅτ. ὃ 418. Νοῃ ὑθηηθῖ το] ]οἰοπᾶδ 

νἱἀούαγ νυϊραΐα. Ιούαπὶ [ογύαββο ῬῸῈῚ αὐὐγδούοπθη ψεανίας οἵους (1. 6. 

τοιούτους οἷος) σὺ, ααριηδαπηοάμπι ἀξίως ὧν (1. 6. ἐχείνων ἃ) ἐναυμα- 

χήσαμεν ΟἿ, ἀρὶ, αὖ οογίο βοϊοθόσμη ἔοτοῦ ἀξέως δὲ ἐναυμαχήσαμεν, ἰἰὰ 

ἔουβᾶῃ Ποὺ Ἰοὺ γεανίας οἷος σύ. Δα θαῃᾶθηη που 8 ΠῚ ἸΘρΘ ἢ π ἰογίαββο 

οὐ ἴῃ ΕΟ]. 4θῦ. τοῖσιν ἡλίχοισι νὼ, Οοα]π5 δπιοη Ἰοοὶ Ῥ8Ὰ}10 αἰνθυβα 

ταῦ οϑῦ. ῬΥΌΠΪΟΥ δαΐθηη 1 ΡΓΆΣ 118 ἴῃ Πα} βγη] Ἰοὺ {α1ὺ τηπταῦο οἵους 

σὺ ἴπ οἷος σὺ ἀπδτη οἷος σὺ ἴῃ οἵους σὺ, (δ ΘΧΟῸΙΒΙ ΠΟΥ βου ρύαγα οβί. 

002. δραχμὰς τρεῖς Α. 
005. τεισαμενοφενίππους ἉἈ. 

004. Χαύσι Α. Τ᾿. να]. Χάοσιν Β. Χάοσι (. Χαύσιν ὨΙπᾷ. οἴο. ΟἿ δᾷ Πα. 
005. γοητοϑεοδώρους ὁ0Π]. οἶδ, Θὰ. Χαρητοϑεοδώρους. (ΑΥΠΘΗΙ]ΘΗΒΙ ΠῚ 

στρατηγοὺς Χάρητα “]ιοπείϑην Πρόξενον ΟΟἸΠΙΠΘΙπογαῦ Τμχιοίδ 18. Π 611. 

650. 851.) 61] “αχητο. γ9] Παχητο. Νοιῆθῃ [δπηθη ΤΠ ἕρης Ἰορτάιν Ε00]. 921. 

Ζιομειαλ.] διομειαλ. ῬοΥρκ. οι. Αἰὰ. 6]. Ρ. 9. Οὗ δὰ 608. Ῥαρὶ5 

ἑαϊξ Ἡοπιοΐα (“]εόμεια) ἐυῖραβ Αοροὶα 15. ΟἷἉ, Πδη. 001. “Πράχλεια τὰν “1ιο- 
μείοις. ἘΠΡΟ]Ϊη ἃΡ. 6101. Ὑοβρ. 84. φιλόξενος ἔχ “Ἰιομείων. (γα. “1οπειϑ- 

«λαζόνας. οὐ Τλιοίδηϊ Ἰοσαμι οἰδαύαμη 1 ΘΟΙΠ]η. 

008. ἀεὶ Τὰ. δ'αϊα. 1η ἀμηγέπη. ἘΠΊη51. ἤδη Β. Ο. ΑἸά. νὰ]ρ. οἵη. Δ. 7. 

μισϑοφορεῖν Β. Ο. μισϑοφορεῖς Α. μισϑοφοροῦντας ἸΝ. ἁμηγέπη 

ΔΑ. Ἠιπᾶ. ΒΙ]. Βεῖρκ. ἀμηγέπου Ο. Ῥ. ᾿.. ΑἸᾺ. Ἰοτηπη. 56}01. δα]. οὖ (ΒΈΡγ. η) 

Β.Γ΄ Μοᾶ. 9. ἀμηγέπη Βν. ἀμηγέπῃ ἘἸ]ΤΗΒ]. ἁμῃγέπῃ ΒεΕΚΚ. Μοῖη. ἁμηγέπῃ 

ΗΥ 

τ 

ΜᾺ]. ὥρι γα μη. ἈΒΡΟΤ πὶ Ργδθῆρ πα 6586. πὰ γοοὶ ἀοοοηῦ νϑύθυθβ 

ϑτδιιτηδίϊοὶ. ““Θυΐπαθθ δάνουθία Πὰ7}π5 ἔογηδθ ᾿ἰὰ βου] θοηἄα ϑαπῦ ἃραᾷ 
0 
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τωνδὶ δὲ μι δέν᾽; ᾿Ετεὸν, ὦ Π]αριλάδῃη, 
2) αὶ δῶν ἋΣ, ΤΗΝ ν᾿ δου τῶν 5. «καίω 
γδι) τεεγερέσβευχας σὺ ττολιὸς ὧν ἀνήρ; 610 
2 , . , , 

«Ἃνένευσε᾽ χαίτοὐστίν γε σώφρων χἀργάτης. 

Βυϊάαπι, ἀμωσγέπως, ἀμοϑενγέποθεν, ἀμοϑιγέπου, ἀμηγέπῃ, ἄμοσε- 

γέποι." ΒΠΜΒΙ.. Βρδᾶάθ, ααοοππαὰπβ τη0αο0. ΑΠρΡΊΪΟΘ, 5016 ΠΟ ΔΙ 

οὔ ονυ. Μοριὶβ Ρ. ὅ1. ἀμηγέπῃ ᾿Δττικῶς. ἀμωσγέπως “Ἑλληνικῶς. αδὶ γ. 

Ρίονβ. ΤΊπηδοὶ ρο]οβθα δβδῇ, ἀμηγέπη: ἕνί γε τρόπῳ. Ῥ]αῖ. Ῥτγοῦ. 591 Ὁ. 

ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμηγέπῃ προσέοιχε. ΑἸΟΙρΗγ. Π]1. 69. χαὶ ὁ μὲν ἀμηγέπη 

πέπιεσται. Τιγβὶαβ ΧΧΙΥ͂. 238, ἁμοῦ (ἄλλου 1101})} γέ που. ῬΙαῦ. Ῥομῃρ. 9. 

ἁμωσγέπως. (465. 51. ΡΙαί. αοΥρ. 492. ἁμόϑεν γέ ποϑεν. 

009. τωνδὲ Β. Ο. ΒΕ. τονδὲ Α. ΑΟΠΔΥΠΘη865. αἸοϊθ. 510 τάσδε Εδοὶ. 1188. 
αὗται 20. μηδέν᾽ Ο. Β. μηδὲν Α. Β. μηδέν᾽ ἐτεὸν ὦ -- ΑΙ4. Οοττο- 
χουαῃΐ Πδῖβι. ΒΟΙΡΊ. ΒΥ. οἷο. 

6010. ὧν ἕν, ἢ Ο. Ρ. ΑἸ4. ὧν ἕν ἢ Γ. Μραά. 9. ΑΙα. ὧν ἕν. ἢ ΓΤ. «1. ὧν ἕν; 

ἢ Β. ὦν; ενη Β. (βἷς ἃ η. τὸο. 586. Β6ΚΚ.) ὧν ἕνη; ΕὟΡ. Καί. Β]. ὥν; ἑνή" 

ϑυϊα. ΒΘη1]. Ε]Πη5]. ὧν ἔνῃ; Ἠοτμη. δα Ὑ]ρ. μ. 84). Ῥυῦν. ὧν ἕνῃ; Βευρὶς. 

Μεῖη. ὦν; ἕνη, ἘΥΙύΖποιι. δα δ. 48. (ΟἹ ἕνῃ ᾿ἰβύπα δέϊδιη συαυῖθον ποραηαὶ 

γπη ν᾽ ἀθίαν ΠΑΡ αἶββο, αὖ γ θυ Θα]Ὸ 1 ἢ Ὁ 6 ΤΊ ΟΥ̓ Ρ' 8 Π). ΒΙομ. ὥν; ἑνή; Μα]]. 

ὦν; ἐνὶ, Ὀϊπὰ. ὧν ἔτι; Τηγν. Ηοβθρέῃ. ὥν γε νῦν 60}]. ΒεΙρκ. “Ἰηξογραη- 

ΘΕἸ ΟΠ 61 οογγοχὶῦ Ε]ΤΉ5]61π|5, {πὶ ἐνὶ γϑοῦθ 60 5Β86η88 δοοίροτ υἱἀ θέαν 40 Ατσὶβίυ- 

ῬΒλμ 88 Δ] ἢν οὐ ἠνὶ αἰχιῦ. [Υ( Ἐφ. 90.1 86.801: οὕτως ἐν τοῖς ἀχριβεστάτοις 

ἕνη, ἵνα λέγῃ ἐκ πολλοῦ. ᾿“ττιχκοὶ δὲ τὸ ἕνη περιττὸν ἐτίϑεσαν, ὡς τὸ ἔχων, 

ληρεῖς ἔχων. οἱ δὲ λείπειν φασὶ τὸ δύω, ἵνα ἐρωτῶν λέγῃ ἕν ἢ δύω. ϑ8ἴτιϊ- 

Εἰξον δα 1485 ἴῃ ἑνή." (Π1π4.}. Θ'ΟΠ πο  ἄθττβ (1 1,6χΧ.) βου ρίασαπι ἑνὴ δοοὶϊρὶξ, δὲς 

γουθϊ οἴ ἢ τῇ 8] (ΑΠΡΊΙΘα ὁ ἢ 66), αὐ 146π| ἔδτ βὶῦ απο ποτέ ἘἸΙηΒ] οἰ ταξὶο 

ἔουτὶ πὸπ ρούθβύ, απ] ΒΟΥ 10 ἐνὶ: πᾶπὶ ἐνὶ ρτὸ ἠνὲ δοο 6 ἱπδαάϊδαπι δϑῦ [ρ568 

ΒΆΒΡΙΟΔΌΔΥ 580 δύο Ἔγὴ ἰαΐθσθ δἀβουρέλπι ῬΑΤΘΡΙ ΡΥ ΡΉΓ πη ἀνανεύει, 48 }15 

εϑῦ νυν. 119: οὐ ἐοχίαᾳ: οχύισ δα ὁ5586 Δ᾽] γοσαθαμιπι, πῇ ποτὲ δαΐ ἐδού. 

Οὐ] θοίαταβ. δ ψποῦ τηθὰβ Πρθθὲ ὯΡΡΠθγθ, ὧν ἀνήρ; (οἴ, 600. πολεοὺς -- 

ἄνδρας. 090. πολιὸν «ἄνδρα. 619. γέροντας ἄνδρας. τῦτ. ἄνδρα πρεσβύτην). 

γὲ] ὧν γέρων; (Οὗ. Ὑοβν. 1192. ἤδη γέρων ὧν καὶ πολιός.) 81 ὥν ποτε: 

γε] ὧν ἅπαξ; ([588. Υ1. 11. τετριήραρχεν, ἑπτάκις ἤδη). 61 ὧν μέαν (εἴς 

Βᾳ. 80 ἐχδικάσας μίαν). Ὗ 6] ὦν τινα; 6] ὥν ποτε; 81 ὦν; ἰδοὺ, --- ΥΩ} 

ὧν; λέγε (οἷ. 812. ν6}] φράσον). (φῃϊξνιβ ἕνης ΡῬΡϑυ παᾶϊθ Ἰορίξαν Εεϊ. 

190. ϑεᾷ πολιὸς ὧν (ὑτὸ ἐσόμενος) ἕνῃ προαυδαπδμη Βἰρμἤοαγα ροξοβέ,. 

41] ῬΘΙ 16 (ΥΕ] 181} 8 Π} ΟΆ ππι8 δυΐβ. Ποαϊὶ ἰριθαν οχ οομ]θοΐασα 
Θδπὶ ΘΟ ΟΠ 6 ἀπᾶ8 ΤΠ ΧΙΤη6. ΡΓΟΡΆἾ]1Β. ΤΏ] 1 νἹάθίαν, ὦν ἀγήρ. 

611. χαίτοι γ᾽ ἐστὶ ΠΌΤ] οὐ να]ς. τος, χαί τοὐστέν γε ἘΠΠΙ5]., ααἱ, “χαὶ 

τοί γε, Ἰπηααϊῦ, πα}]ὰ γοοθ ἰηζογροβίία,, ποηηΐβὶ ἴῃ ποὺ Ιοθο δηϊπηδάγονο. 

καίτοι χἀστὶ 6011. ἰά6 πὶ ἴῃ π. 1η58. [ιΘηἐπσίο οὐΐδιη αἰβρι! θοῦ χαέτοι γ᾽, 

4] ἐλμιθη Τη8]6 οοΥτῖρσὶς χαίτἄρ᾽ ἣν γε. Ῥταθβίαῦ χαίτοὐστίν γε. ΟἿ, Υ 65ρ. 599. 
χαίτοὐστὶν (καίτοι ᾽στὶν νᾺ]5} ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν ἐλάττων. Καίτοὐστὶν 

αὖ μέντοὔφασχεν Ἐςο]. 410. μοὔχρησεν Υ8ΒΡ. 109. Καΐτοι --- γέ Ἰερὶθατν 
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Τι δ᾽ ᾿Τνϑοάχυλλος ἢ Εὐιροοίδης ἢ Ποινίδης; 
" Ν 5 ἢ Ν ΓΈ ἡ θ {3 

’ σ 

Εἰδέν τις ὑιιῶν ταἀχβάταν᾽ ἢ τοὺς Χαύγας: ς 1 ἡ - φ: 

θ0.. Νὰ, 400. χαίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίορχοι. 921. 1207, Αν. 264, 1,γ8. 

90ῦ. Ρ]. 881. βδη. 1012. οἷο. θᾶ χαίτοι γὲ ΟῚ Ἰη1Π18 ΘΔ μέντοι γὲ 

(οἵ. δὰ ΤῊ. 709) 5υ]οθοιπη οδὲ, βδ]ύθη ἃρπα ῬΊΌΡῸΒ βουϊρύουθβ. ΕΠ] βάθ1η 

οϑὺ βοπέθηϊαθ ῬΟΥΒΟΠΠΒ ἃὯ Μρα, ““Εχϊβύπηο Αὐὐ]οῖβ πὸ ἸἸοαΐϊβθθ γὲ ροβί 
τοι ῬΟΠΟΙ͂Θ, ΗἾΒῚ ]Π10 ψοθᾶθι]0 ἰπίου]θοῖο: οχοθρύϊομθθ δηῦ οογΐθ Ῥου- 

Ῥδτιοδθ." ΝΠ] ἐδτηθῃ ἰγθαπθηὐβ ΠῸΟ ΘΥΡΌΤΘ ΠἸΟΥΔΥΪΟΤΊΙΠΏ, Οααἱ ἈΡΙΩ π6 

ΤΘΠΙΟΥΘΠα5 δύ. Οὗ. δὰ Νὴ. 8710. Αοβοῆ. ἔπιη. 849. χαίτοι γε μὴν σὺ 
χάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα (Ἰοσι8. οοΥγπρία5). Επγ. Ττο. 1015. χαίτοι γ᾽ ἐνουϑέ- 

τοὺυν σὲ (σ᾽ --- γε) πολλὰ πολλώχις. Τρ. Τ΄. 119. ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ 

οὐ διέφϑορέν σέ πω] μάντευμα, χαίτοι γ᾽ (χαίπερ ἐγγὺς ἑστηχὼς φόνοι 

Ε]Πη8]. δα Ορα. Τὰ. 00. Οι. μάντειυμ᾽, ἐτιεί τοι χἀγγὺς) ἕστηχας «ρόνοιυ". 

6] μάντευμα, χαὶ μὴν ἐγγὺς, ν6] --- χαίτοὐγγὺς μελ᾽. Ῥοπι. ». 195. χαί- 

τοι. γ᾽ ὁ Σόλων --. Ῥ. 1388. χαίτοι γε τὰς (τάς γε Ὅ6Π6 1.) τοιαύτας ἀπο- 

λογίας ---. ΑΘΒΟΒ]η. 1. 94. χαίτοι λογογράφος γε (χαίτοιγε λογ. Δ]1α ποῦ) ---. 

14. ὁ. Οἴθ5. 151. χαίτοι γε πρώην (πρώην γε) ἀπετόλμησε λέγειν. ΤΙ ουτρ,. 

ὃ 91. χαίτοι γε ἐπεχείρησεν (ἐπ. γε) εἰπεῖν οἴο. Τιγβίδβ 1, 42, χαίτοιγε (9) 

εἰ προήδειν --.- ὙΠ]. 12. χαίτοιγε (1. χαίτοι) ἐφ᾽ ὧν γε ---- ΧΧΥ͂Ι. 90. 
χαίτοιγε (9) αὐτὸν ἀχούω --. Απᾶοο. 1. 12. χαίτοιγε (9) τοιαύτην ἀπο- 

λογίαν ---. ἈΠΕΡΗ. Κ΄. 234. καίτοι γε οὐ δήποι χατ᾽ ἐμαιτοῦ (καίτοι -- 

ἐμαυτοῦ γε) ---. Υ. 14, χαίτοι γε ()) πολλῷ (π. γε) ---. Τιγουγρ' 159, 9. 

καίτοι γε (9) ἐπεχείρησεν εἰπεῖν. Χοη. Μοηι. 1. 2. 8. χαίτοι γε (Ὁ) οὐδε- 

πώποτε --. ἸΥ͂. 2. 1. χαίτοι γε (9) τοσούτῳ --. 

612. τί δαὶ (5ἷο Α. Β. Β. δὲ 6.) “ράκυλλος (ϑῖο Β. Ο. Π. δράχιυλος Ἀ.} 10 Υ] 

οὐ νυ]ρ. ὨΙηα. Ἡϊολύ. τί δ᾽ ἀνϑράχυλλος Ἐοίδ]κ.. Β]. ΜΠ). τέ δ᾽ ““]ϑράκυλ- 
λος (1) ΔΙγθηβ. Ἐροῖθ μβαπᾷ ἀυθὶθ Ποἰβκίαβ, ἢΪ]81 Ἰορθπαπιδ μούϊ5 τί δαὶ 

νϑράκυλλος (νγ6] δάνϑ.). Εδὺ δαΐοπι ποιοὶ Ποίαπι ἃ ἄνϑραχες, αὖ Μα- 

ριλάδης ἃ μαρίλη, Πυὐφορίδης ἃὉ εὖ φορεῖν, Πρινίδης ἃ πρῖνος, απδο 

Ομπῖα ΠΟΙ Ϊπἃ ΟΑΥΟΠΑΓΙΪβΒ οοηγθηΐαηῦ. Πὶ Θαπάθιη) ΟΟΠ]ΘΟὔπ 8 πὶ οὖ ἴρ80 

ἱποίάογαιη. Οἱ. 8590. φιλανϑραχέα, 211. 892. 848. 009. ἀνϑράχων πρινί- 

νων. Τὴ8 ἔουπιΐϊβ ἀοπιϊηυὐνβ ἰπ υλλὸς (αὐ ᾿Τρίστυλλος ἃν ᾿ἀριστοχλῆς) 
γ. ϑοθναθο ἀ6 Πρπηι. Ρ. 80. 14. ϑ᾽π}Πἶὰ βαθύ «]έρχυλλος, ᾿ἡρίστυλλος, 
ἴππυλλος, Θράσυλλος, Ἥρυλλος, Βάϑυλλος «Ῥάϊλλος, Ὡστυλλος; οἱ ἔδιηη]- 

πἷπα ξΞένυλλα, Κρίτυλλα, Νίχυλλα, ᾿ἀρέτυλλα, Στρατυλλὶς, Γενετυλλὶς οἴο. 

χαὶ Εὐφορίδης Δ. Β. Ο. Β. ΓΤ. .1. Μαᾷ. 9. οὐ Βα ἀπθῖο τϑ] αὶ 

οὐ οα4. νοὐὺ, χ᾽ Εὐφορίϑης Βτ. Την. ΒΕΚΚ. ΜΠ). κεὺψ ορίδης ἰπᾶ, ΒΕΙΡΈ. 
ἢ Εὐφ. ἘΠΤΑΕ]. Β]. Μεὶπ. ἘΪομύ. “Επτ. ΒΕ]. 1097. ὅστις δὲ πλοῦτον 

ἢ εὐγένειαν εἰσιδών. Οταβίη ἢ εἷς πΠαροὲ ποβίθυ. Εὰ. 1312. (6χ πη. ΤΠ ΥΘΒΙΪ 

ΟΡ. 252.) 1,8. 2. 018, Β8η. 186. 1871. ὉΪ8. ἢ εἰδότος Ἐπτ. ΤΡ}. Τ. 1048. 

ἣ ἀπὸ ϑορῇ. Τυδοῃ. 289. Επτ. ΗἸΡΡ. 808. ἢ ἄπαγε ἴρῃ. Α. 817. ἢ ἀλη- 

ϑὲς Μοπδπᾶ. ἂρ. 5:0». ΧΙΠ. ἢ ἁμάρτημα ῬΆΠΘΙΙΟ ἃρ. ΑΥπθη, Ρ. 516 Ἐ'. 

᾿ἣ ἑξακοσίους ποδίογ Αν, 1951. ἢ ἐνιαυτῷ Βᾶπ. 18. ἢ ἑτέρᾳ 064. Αἀάθ 

Ῥαιποχθησμι ἂρ. Αἰποπ, Ρ. 10 Β, ἐτῶν ἔσως. ἑχκαίδεχ᾽ ἢ ἑπταχαίδεχα, Ῥᾶ8- 



80 ΑἹΡΙΣΤΟΦΩΝΟΥΣ 

Οὐ φασιν. .41λ} ὁ Κοισύρας χαὶ “άμαχος, 
(Ξ Ὁ δὰ Ἄχ ἢ λ , , Ἶ 

οἷς ὑτι᾽ ἐράνων τὲ καὶ χρεῶν ττρώην ττοτξ, 616. 

ὥσττερ ἀπεόνιτετρον ἐχχέοντες ἕσττέρας, 
« (ς γ.)} 3) , : «ς , 

ἅσταντες “ ἐξίστω" παρήνουν οἱ φίλοι. 

δἷα ἀϑβατραίῦ ἢ οὔ. Θυοᾶ δᾷ Πυ]ὰ8 106] βουὶρίαγδμη δὐξηθῦ, οδᾶθιι 

αἰγουβιίαβ σοπϑριοιϊαν ἃραᾶ ὅϑορι. ῬὨ]. 491, ΠῚ τηοπαϊδ τη ῬΟΥΒΟΠῸΒ 
Ἰοσοηᾶαπι 6586 Τραχινίαν τε δειράδ᾽ ἢ (δειράδα χαὶ νὰ]5.) τὸν εὔροον." 

(ΕἸπι51.).. 51 μ}1115. ογαβὶβ οδὺ ἴῃ ἤδη. 169. ἐὰν δὲ μὴ εὕρω (516 τϑοῦθ 
1011). ὈΙΡΆΙ. Ἐν. πο. ΧΧΧΥ͂, ϑνητὸς πεφυχὼς μὴ εὐλαβοῦ τεϑνηχέναι. 

Ἐατῖρ. ΓὀῥΡ᾿. Τ΄. 1209. Ῥμορπ. 416. ηὐγένεια (ἡ εὐγένεια). Θποᾶ 5: γοιᾶ 
αβὺ βουϊρύπτα χεὐφορίδης, οομΐοταβ Βδῃ, 18. «Δϊσχύλου χεὐριπίδου. 51. 
χεὐφορίδης 5οΥ]θα5, βου! θοηάθπι οὐὶὺ οὐϊδιη χαὶ Πρινίδης. (Οδὔθιτιπι ῬΤῸ 
Εὐφορίδης νἱᾶθ δῃ ΤΟΡΟΠΘΠααπὶ βἰῦ ποῖηθ αδἰαύπτη Εὐφορίων, απο ἴπ 
Εὐφορίδης τασύααπι 5ἰ0 ΟΡ νἱοίπαπη Πρινίδης. ΝόΙηοπ βούμπι ἃΡ εὖ 
φορεῖν. Οἵ. 911. ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων ἀνϑράχων φορτίον οἷο. 

618. εἶδεν Α. Β. “. Β]. Βοῖρκ. Μοίῃ. ΜΏ]1]. ΒΙομπέ. οἶδεν Ἐ. Γ΄. Μϑᾷ. 9, 
γα]. Ὀϊμᾷ. οἶδε Ο, Οὗ, Νυν. 846. ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην ---; 

Εν. 288. εἰ δή ((. ἤδη) τις ὑμῶν εἶδεν (ἃ]. οἶδεν) Εὐρύβατον “Τα; Ἀν. 48. 

εἴ που τοιαύτην εἶδε (]. οἶδε) πόλιν. Ἄδη. 856. ὅστις --- ὄργια Πουσῶν 
μήτ᾽ εἶδεν (41. οἶδε, ἴδε). Τιγ5. 1099. αἱ εἶδον (ἔδον 1101). ΤῊ. 909. εἶδον 
(ἴδον Ἐ.). Νὰ. 846. 1061. Αν. 601. 998. 1412. ΑΘ. 86. 911. Τ,γ5. 561. 
τῦϑ. ΕἘπτ. ϑαρρι!. 1044. φράζετ᾽ εἰ χατείδετε (χατοίδατε γα]5.). Ηϑτγοά. 
ΤΥ. 81. ὅστις --- χιόνα ἁδρὴν πίπτουσαν εἶδε (οἶδεν 8.). Χοπ. Μοιη. 1. 
1. 19. οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωχράτους οὐδὲν ἀσεβὲς --- οὔτε πράττοντο 

εἶδεν (οἶδεν γυ]ρ.) οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. ΑΘΒομίπ, 1. 11. τίς εἶδεν (Δ]. 
οἶδεν); 1. 6. Οἴθ5. 114. ἤδη γάρ ποτὲ εἶδον εἴο. 1586. ΥἹ. 117. τίς οἶδε 

(εἶδε Α. Β.) τὰ" νομιζόμενα ποιοῦντα ἘΕὐχτήμονα; --- καὶ τίς οἶδε (εἶδε 
Α. Β.)) ταῦτα τῶν πολιτῶν ---; ὅορΡῃ. ΕΠ]. 62. ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις 6 

ΡῬΙαῦ. Ῥμαρᾷ. 05 Ὁ. ἤδη οὖν πώποτε --- εἶδες; ΑἸοχὶδβ ἂν. Αὔμροη. 861 Ἐ. 
εἶδε (ἴδε 11011) ---. Τὰ. 1014. 6000 Ὁ. εἶδές ποτε) πίνουσιν ἀνϑρώποις οἷα. 

Τπιοίαῃ, Ἡϑτη. 27. οὐ γὰρ πάντως ὃ τινὰ πόλιν ἰδὼν Κόρινϑον εἶδεν. 
ΕἼΤΟΥ ΘΟΠΟΓΑΥΪα5 οδῦ ἴῃ ΓΟ 115. Ἰοοο ἂρ. Αἴμπθῃ. Ρ. 124. πρῶτος μὲν 
εἶδεν (οἶδεν τοοίο Ῥ.) εἶ χιών ἐστ᾽ ὠνία. τἀχβάταν͵ ΟΥ δᾶ θ4. Ἐοτΐ. 
ἢ ᾿χβάταν. χαόνας Α. Β. Βτ. Ε]μη8]. ΠΙπ4. Μοῖη. ΜῈ]]. χάονας Β. Βϊομῦ. 
ΟΥ̓ δὰ 604. ; 

610. ὑπὲρ ἐράνου Ἰἰρτὶ οὐ νὰ]ρ. ὑπ᾽ ἐράνου Βεπῖί]. (ὁχ 861101.) Ἐ]Π,5Ι. 
Ἠδτ. ΕἸ. Ὁ. Μ. ρΡ. 188. Ὀϊπᾷ. οἷο. ὑπ᾽ ἐράνων Ββυδᾶοί Βεοϊδὶρ. Οὐ. μ. 324. 
(ὁΧχ 56Π01: ὑπό τε ἐράνων χαὶ ὀφλημάτων οἷ0.) οἷσιν ὑπὲρ ἐράνου χαὶ 
Ἡόοττη. 46 Μ. Ρ. 108. Ὑογιι οβῦ, πὶ [Ἀ]1ὸγ, ὑπ᾽ ἐράνων. ὥθηβαβ Θηΐπι 

Ῥ]ᾶπο. Ῥ]Όγα16 ροβίυ]αῦ. τε] γε Ῥυορομὶξ Ε]Π)8], ; 

6016. ἐκχέοντες) ἐγχέοντες Αὐμοπᾶθαβ ΙΧ. 409 Ε΄. Οὗ, Ἐν. 290. μήτε πὸ 
δάνιπτρον ϑύραζ ἐχχεῖτε μήτε λούτριον. 

611. ἐξέστω] Μαϊΐι ἐχστῆναι. ΟἿ, Ῥᾶο, 252. οὗτος, παραινῶ σοι μέλιτ 
χρῆσϑαι "τέρῳ. ϑ64 βαρτὰ ϑ8ῦ. οὐδ᾽ ἤδει πρίω. 



“ΧΖΡΝΗ͂Σ. δή 

«11. Ὦ δημοχρατία, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά; 

1. Οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορῇ γε «Δἀμαχος. 
«ΤΑ. 141λ}λ} οὖν ἐγὼ μὲν ττᾶσι Πελοττοννησίοις 020 

ἀεὶ τεολεμήσω χαὶ ταράξω :τανταχῆ 
χαὶ ναυσὶ χαὶ ττεζοῖσι χατὰ τὸ χαρτερόν. 

“1. Ἐγὼ δὲ κηρύττω γε Πελοτοννησίοις 
ἅπασι χαὶ ἸΠεγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις 
σεωλεῖν ἀγοράζειν χερὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. θ2ὅ 

ΧΟ. «Ἧνὴρ νιχᾷ τοῖσι λόγοισιν χαὶ τὸν δῆμον μετατιείϑει 

χτερὶ τῶν σπονδῶν. 111λλ’ ἀπτοδύντες τοὺς ἀνα- 
γεαίστους ἐσείωμεν. 

ἜΣ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηχεν τρυγιχοῖς ὁ διδάσχα- 
λος ἡμῶν, 

615: ὑὴῆτι΄. Β5 ΟΣ ΕΣ; δῆτ᾽ οὐκ Δ. 

6020. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μέν] Οα. ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγε πᾶσι (ν01] ἔγωγ᾽ ἅπασι, 
024). Οὗ, Αν. 1408. ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι οἴω. ϑ'αα ἐγὼ μὲν οϑῦ 

100. οὔ 4110] ΠΟΙ ΤΆΓΟ Θοἄθηι βθηδ8ι απὸ ἔγωγε. 
Θ21. ταράξω Α. Ο. Ἐ. Βτ. χαταράξω Ῥ. χατάρξω ΒΒ. ΔΑἸὰ, 

θ22. χαὶ ναυσὶ χαὶ πεζοῖσι] ὃδ0. στρατοῖς. ΤΏπο. ΥἹ. 51. χαὶ ναυσὶ καὶ 

πεζῷ ἅμα ἐξαρτυϑεὶς (στόλος). Ἠδτοά. ΤΥ. 97, ΥἹ. 95. ΝἼΠ. 121, ἰπ αὐ]- 

5 Ἰοοὶβ αἰβυϊπριιπηΐιν ὁ πεζὸς στρατὸς οὗ ὁ ναυτιχός. ῬΊΤΑ]Ο πεζοῖσι 

ἢ1Ὸ Ῥοπίξαν, απΐα Ὁ] γ65. Θχροαϊ 0 η 65. τηϊπαΐαν Τιδτηδοηα8Β. Ὑ]46 ἕδρῃ 
δ ἸΘρΘΠ απ δἰὺ πεζῷ τὲ χαὶ ταῖς (γ01 χἄμα) ναυσί. χρατερὸν Ἐ. 

6028. γε Β. 4. Βρομηΐ]. Ἐοῖβι. Βσυ. Ἐ]Π)8]. οἵο. γε χαὶ Α. 6. Ῥ. Β. ΓΤ. 
χαὶ ΑἸὰ. 

6206. ἀνὴρ 1101]. ὦ ᾿νὴρ Βν. ἁνὴρ Ὀϊπηᾷ, τοῖσιν Ἐ. λόγοισιν Β. Ἐ. 
λόγοισι Ἀ. Ὁ. 

Θ217. τοὺς ἀναπαίστους Β. γγ. Ῥ. 4. ΑἸΙ4. ΒΥ. Ῥοτβ. (Δ Τουρ. ΤΥ. 498.) 

τοῖς ἀναπαίστοις . Β. ὁοττ. Ο. Β, Τ΄ διυϊα. 5. ν. ἀποδύντες. Τῃγ. Ἐ]ΠΗ8]. 
Ὀϊπά. ΒΙ]. Βουρῖ. Μοὶη. ΜᾺ]1. Ῥγδοβίαξ, ηἰ ἔδ]1ου, τοὺς ἀναπαίστους ἐπίω- 

μεν, ἱ. 6, Δπδρδοβδῦοβ ἃρρυθαϊδιη αν. 51Ὸὸ Επιγ, Ηρ]. 100. τίνα μοῦσαν 

ἐπέλθω; Ττο. 119. ἐπεοῦσ᾽ (Ἰὰ ΜαΒρΥ.) ἀεὶ δακρύων ἐλέγους. 

628. ἐξ οὗ γε ἃ. Β. Β. νυ]ρ. ἐξ οὗ γὰρ Ο. Τοπίαθαμι ἐξ οὗ δὲ ---. 6] 
ἐξ οὗ τε --- (αὖ ἴῃ Βιπιοπία. Ἐν. 6, 117. πο ἴῃ ἃπαρδοϑβίϊβ [Όυβδη ρτο- 

Ῥατὶ ρούθβί). Ὅ81 ἐξ οὗ γὰρ ἐφέστηκε χοροῖσιν ---. 6] ἐξ οὗπερ (596) --. 

γὲ] ἐξ οὗ χοριχοῖσιν ἐφέστηκεν ---. (Οἷ, Εᾳ. 889, Νίκην, ἣ χορικῶν ἔστιν 
ἑταίρα.) Μαυϊραίδιη τρᾶᾶθ, ἔχ απὸ ΟΠΟΥἾΒ ΘΟ οἾ5 ρτδοία τ πὰρ ὶ- 

ΒΌΘΙ ποβύϑυ. Ὕ68}. θῦῦ. οἷός τε πολλοῖς προβατίοις ἐφεστάναι. Ῥαο. 429, 
ΤᾺ. 102. ῬΙαῦ. ὅγιηρ. 174 Β. ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ. Ἠετοᾶ. 11. 

148. οἱ ἐπεστεῶτες. ἐφέστηχε ἃ. Β. Ο. ἘΠ, 4. Μεοά. 9. ΑΙ4. ἐφέστηκεν 
ΤΙ ΒΣ. Θἷο, τρυγιχοῖς Β. Ο. ΚΝ. τραγικοῖς Α. 
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οἴσεω σταρέβη πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων ὡς δεξιός 
ἐστι" 

διαβαλλόμενος δ᾽ ὑτεὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν “2“9ηναίοις 

ταχυβούλοις 6390 

ὡς χωμῳδεῖ τὴν πτόλιν ἡμῶν χαὶ τὸν δῆμον χα- 
ϑυβρίζει 

ἀπτοχρίνεσϑαι δεῖται νυνὶ ττρὸς ““9ηναίους μετα- 
βούλοις. 

Φησὶν δ᾽ εἶναι σιολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν ὃ 
γεοιητὴς 

σιείσας ὑμᾶς ξενιχοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξατεατᾶσϑαι. 
μηδ᾽ ἥδεσϑαι ϑωττευομένους μηδ᾽ εἶναι χαυνο- 

γολίτας. 6038 

Πρότερον δ᾽ ὑμᾶς ἀττὸ τῶν “τόλεων οἱ τερέσβεις 
ἐξαττατῶντες 

6029. ἐστιν ἃ. Β. ΒΕ. νὰ]ρ. ΠΙπ4. Μείπ. οἷο. ἐστε Βτ. ΕἸΠΗ8]. 

680. δ᾽ οπι. Α. ποι Β. . Β. 
691. ἡμῶν] ὑμῶν ἘτϊΖεοῖ. (Θα. ΒΑΡΎ]. 1890.) Ῥτορ. Μοῖπ. Ἐθοΐθ, οΡἱ που. 

Οἐ, 696. 6160. μεμφόμεσθϑα τῇ πόλει. θ18, γηροβοσχούμεσϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν. 

082. ἀποχρίνεσϑαι ΑἸά. Βτ. νὰ]ρ. ἀποχρίνασϑαι Ἀ. Β. Ο. Ρ. Β. Γ΄ «1. ΒΕΚΚ. 
“ ἀποχρίνεσϑαι γῖο ἀπολογεῖσϑαι ἸορΊδαΙ οὐϊαιη ἴῃ Ὑ65ρ. 901. ΤΉ οΒπι. 

186. ἘᾺΡΟΙ]5 ἂρ. Ηδιν. ἴῃ πόχρισις: Ὥς ὑμῖν πάντως ἐγὼ ] ἀποχρινοῦ- 
μαι πρὸς τὰ ἢ Ἐ ἢ χατηγορημένα. Οπδ8 γεγρᾶ, τηρῖσο ΕᾺΡΟΙ]]460 βουϊῃΐα, 
6χ ραγδρδβὶ ἀθβιυχηρία νἹἀθηξασ." ΕΠ ΜΒ. νυνὶ Α. Ο. Β.. χαὶ (Θοττ. νυνὶ) Β. 

6095. ἄξιος 101] οὐ νὰ]ρ. Ῥουβ. (Η6ο. 909) Ἐ]γη51. Ὠϊπᾶ. Βουρκ. Μα]]. 

αἴτιος Βεπέ]. Ῥδγοβ. (Ν]. Ο. ρ. 354) Βσ. Βδκκ. Μοῖπ. Ν816. Οἵ. δὰ 641. 
Ῥδο. 918, πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος ] Τρυγαῖος ἀϑμονεὺς ἐγὼ 1 δεινῶν ἄἅπαλ- 

λάξας πόνων | τὸν --- λεών. Ῥ]. 811. νὴ τὸν “1ὲα --- πολλοῦ γ᾽ ἄξιος [ ἅπασι 

τοῖς Ἕλλησιν οὗτος, εἰ ] τοὺς συχοιράντας ἐξολεῖ οἷο. Ἐᾳ. 809. νῦν δ᾽ ἄξιός 

ἐσϑ᾽ ὁ ποιητὴς, | ὅτι οἷο. Ῥδο. 89. ὙΙ46 οὐΐδπὶ ΟΟΙΏΙΩ. ὑμῖν Β. ΒΓ. 

(ἰδ οἰ 6). ἡμῖν Α. Β. Ο. Ῥ. Ζ΄ Ζ. ΑἸ4. 
094. παύσας νὰ]ρ. πείσας οοπ]. Ηιοἶδκ. Θποά τροϊρίοπάστηῃ νἀ θα: τηΐτἃ 

δπὶπὶ οὖ ᾿ἰπηβο]ιία δῦ Ἰοουθο παύειν τινὰ μὴ ἐξαπατᾶσϑαι. ὑμᾶς Ἀ. Ὁ. 

Β. ἡμᾶς Β. Ἐν... λόγαισε Α..:Β. Ο)ΥΙἽΤΡ᾽ ΒΤ. 

θ80. μήϑ᾽ -- μήτ᾽ νὰ]ρ. Μα1]. ΕΙομύ. μηδ᾽ (δἰ Ῥ.) -- μηδ᾽ οομῇ. Μοῖπ. 

εα. πα. Βροῖθ. ΟΥ. δα 657. 
0350. ὑμᾶς οἱ πρέσβεις ἀπὸ τῶν πόλεων ΡΥ] οὐ Α]Ι4, ἀπὸ τῶν πόλεων 

ὑμᾶς οἱ πρέσβεις Καδβί. Βε. ὑμᾶς δ᾽ ἀπὸ τῶν πόλεων οἱ πρέσβεις Βοηΐ!. 
Ῥουβ. (Ριδοῖ. Ηθο. ρ. 48.) Ἐ]πι581. ὶπᾶ. οἷο. [πῃ ϑαᾶθπὶ 8846 ῬΟΥΒΟΠῚΒ 

τηοποὺ τηοχ (042 --- 648) ΘοοΌΤοτο ἐν ταῖς πόλεσιν οὖ ἐχ τῶν πόλεων. ῬῚ. 

Ὁθί. ἐν ταῖς πόλεσιν. ἤδη. 1010, γ68ρΡ. θ57. ἀπὸ τῶν πόλεων, 
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σρῶτον μὲν ἰοστεφάνους ἐχάλουν᾽ χἀπειδὴ τοῦτό 
τις εἴχτοι, 

εὐθὺς διὰ τοὺς στεφάνους ἐγι᾽ ἄχρων τῶν τευγι- 

δίων ἐχάϑησϑε. 
Εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑχεοϑωτιεύσας λιτταρὰς χαλέσειεν 

ήϑήνας, 

ηὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς λιπεαρὰς, ἀφύων τιμὴν 
χεεριάιμας. θ640 

Ταῖτα σπτιοιήσας ττολλῶν ἀγαϑῶν ἄξιος ὑμῖν γεγέ- 
νηται 

χαὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς τεόλεσιν δείξας ὡς δη- 
μοχρατοῦνται. 

081. χἀπειδὴ --- εἴποι Α. Ο. Ἐ. χἀπειδὰν --- εἴπη Β. 

088 διὰ τοὺς στεφάνους) διε ἔου [ἀρ εαῦ βαϊέομι ἔων] στεφάνους Β6Π1]. 

ϑοᾶ οἵ, 659. διὰ τὰς λιπαράς. τῶν] Εογῦ. ἄν. Οἵ, 640. 

6059. ὑποθωπεύσας τι ἈἘ. 

θ40. εἴρετο πᾶν ἘΒ. δυϊά, ν. ἀφύα. ὍὌανοβ. (Μ. Ο. Ρ. 255) Ῥουβ. Β.. 
ΜῈ]. Βίομῦ. ηΐρετο πᾶν ΕἸΠΙ5]. Μοΐπ. Ὠὶπᾷ. εὑρε τὸ πᾶν Α. Β. Ο. ΑΙα. οὐ 

ϑαϊα. ἴῃ ϑωπεύει οὐ λιπαριί. Τλανγοδ: “Οποᾷ Τιαὐπὶ ἀἰοπηΐ πὰ πο ῖβ8ο 1, δα] - 

Ῥὶβοὶ, δομῃβϑααπὶ, ἃ ἁριᾶὰ ἀτάθοοβ ἀοποίαῦ γουθιτη ΠῸΠ 18πὶ δούϊν τη 

εὑρεῖν, 564 τηρα τη εὑρέσϑαι." ΟἿ, ΒορΡῃ Α1. 1028. χαὶ ταῦτα πώντα σοῦ ϑα- 

νόντος ηὑρόμην. ἼΠπυο. 91. ὠφέλειν τινα πειρᾶσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν εὑρίσχεσϑαι. 

Υ. 82. οὐχ εὕροντο τὰς δεχημέρους σπονδάς. Ῥὶπᾷ. Ῥ. 11. 196. ἐλπίδ᾽ 

ἔχω χλέος εὑρέσϑαι χεν ὑψηλὸν πρόσω. 1. 94. ΤΥ. 882. Ν. ΥἹΙ. 28. Τ6ηι. 

Ρ. 868. εὕροντο. ν. ὅ12. Απᾶοο. 1. 84. ἄδειαν εὑρόμενος. Ταιοΐαῃ. ῬΊδο. 2. 

λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι μόρον. Αδβοῖ. Ῥτοπι. 261. Δρ. 1592. 

Ηοτγοὰ. ΙΧ. 6. 26. 28. Χο. Απ. 11. 114. ΥἹΙ. 499. Μοηι. 11. 1. 24. Ἰ500Γ. 
Ῥ. 191 Ε. Ῥαῦβδι. 1. ρ. 2600, 18. Ἥρα μὲν δὴ παρὰ Ποσειδῶνος εὗρε τὸ 

(εὕρετο τοῦθ Ῥουβ.) ἀπελϑεῖν ὀπίσω τὴν ϑάλασσαν. Ν'΄. Ατητηοη. γ΄. εὑρεῖν. 

᾿ ἀφύων] ἀφυῶν Ἐ]ΙΒ]6᾽α8. οομέγα φργαθοθρία ρτδιητηδίϊοοστιηι. Υ. 

Ἰόππη. ΑἸοχ. Ρ. 17, 8 οὖ δρροπᾶ. δά Εἴγιμν. απα. Ρ. 662, 80. ἀφύων τιμὴ 
6Χ Ποὺ Ἰοοὺ Ηδβυομῖαβ. ὈΠΙΝΏ. οι ΠἸοοθὲ αἰδυϊπρπθηάαπι οταῦ ἃ0 ἀφυῶν 

δοηϊθνο δα]θοῦννὶ ἀφιυής. ΘΙ] ΟΣ χρήστων (Π00 χρηστῶν) ἃ χρηστὴς 
Νὰ. 240. 

641. αἴτεος ΠΡτὶ οὐ να]ρ. τοῦ. ἄξιος οὖ Βῖο Ἰοροπάπμη. Ἐθϑιπηρύϊο θη ΪΠὶ 
οϑῦ ΘΟ , απᾶθ πιοῦο αἰχογαΐ 699. (πὶ ν. δᾶποί.). οι ]Π]οοῦ ροοία πολλῶν 

ἀγαϑῶν ἄξιον τοῖς πολίταις 8586 ῬτοΠύθοία 6856, απο Πᾶθο Τθοϊδ (ταῦτα 

ποιήσας), 56. ρῷἃ ατᾶθ ΒιρΡτἃ ΘΠ ουϑηΐαν (094 --- 690). Τπ πιραϊο διιῦθπι 

Βυπὺ γν. 6080 ---640. (ΟΠ γΔΓΪ ΙΒ ΘΙΤΟΥ οϑῦ ν. 1002. τοῦ πολέμου τ᾽ οὐχ 
ἀξία (Ἰορ. αἰτία). ϑΟΙ]ΘΙΉ ΙΒ οϑῦ οοηαβ]0 γοοὰμ ἄξιος οὐ αἴτιος. 

θ42. πόλεσιν Ὦ. (αἰ [1101] ΒΓ. πόλεσι Α. ΒΕ. ΑἸᾺ. 



90 “«ῬΡΙΣΤΟΦΙΑΝΟΥΣ 

᾿] «. Τοιγάρτοι νῦν ἔχ τῶν ττόλεων τὸν φόρον ὑμῖν 
χεροσάγοντες 

ε Ὕ »-»Ὕ ᾿ ΓΣ χ κ χ 
ἥξουσιν ἰδεῖν ἐπιϑυμοῦντες τὸν “τοιητὴν τὸν 

ἄριστον, 
ὅστις τταρεχινδύνευσ᾽ εἰτιεῖν ἐν “41ϑηναίοις τὰ 

δίχαια. θ48 
Οὕτως αὐτοῦ ττερὶ τῆς τόλμης ἤδη σεόρρω χλέος ἵχει, 

ὅτε χαὶ βασιλεὺς, “αχεδαιμονίων τὴν τερεσβείαν 
βασανίζων, 

ἠρώτησεν τερῶτα μὲν αὐτοὺς :τότεροι ταῖς ναυσὶ 
χρατοῦσιν, 

εἶτα δὲ τοῦτον τὸν “τοιητὴν “τοτέρους εἴστοι χαχὰ 
γεολλά" 

τούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνθϑρώττους :τολὺ βελτίους 
γεγενῆσϑαι 060 

6048. ὑμῖν Α. Β. ἴπ τᾶ8. Β. ὑμεῖς Ο. ΡΥ. ἀπάγοντες ἸἴργῚ οὖ σα]ρ'. 
Θαοα Ραμ ΒΪῸ οομηγθηϊ. ΟὈΥΤΟΧῚ ἸρΊταῦ οοπΠἀοπίου προσάγοντες. 

θ45. ὅστις παρεχινδύνευσεν 41ϑηναίοις εἰπεῖν Ἰ1ργὶ οὐ να]ρ. ὅστις γ᾽ 

εἰπεῖν παρεχινδύνευσ᾽ ἐν ᾿4ϑηναίοις Ῥογδοπ. (Ρτδοῖ. Ηθο. Ρ. 41.) ΕἸτΗΕΙ. 
ὅστις παρεκινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿4ϑηναίοις Ἤρττη. (ΕἸοα. Ὁ. Μ. ν. 400.) 
Ἐεἰβῖρ. (Οοπῇ. Ρ. 150.) Τὶπᾶ. οἷς. ρα ἐν ᾿“ϑηναίοις δ πἄθτῃ Ὥς - 906- 
ὀαραπῦ ν. 0890, πρὸς ᾿41ϑηναίους ν. 682. 

θ4θ0. οὕτω δ᾽ Ἰἰδτὶ οὐ νὰ]ρ. Ὀϊηα. ΜᾺ]1].. Εϊομύ. οὕτως ΕἸτη5]. Β]. Μεῖπ. 

815}. Οὗ Τιγβ. 281. οὕτως (οὕτω δ᾽ Π.) ἐπολιόρχησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον 
ὠμῶς. Βᾳ. 890. οὕτως ἤνϑησεν ἐχεῖνος. ῬῚ]. 92. οὕτως ἐχεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι 

φϑονεῖ. ΤΏρβιη. 199. οὕτως ἡμεῖς ---- 810. ἀν. 4606. οὕτως ὑμῶν ὑπερ- 

αλγῶ, 1 οἵτινες ὄντες οἴο. 22. 4806. ΝᾺΡ. 294. ἘπρΡΟ]15 ἂρ. ὅ98ο]. ΑΘ}. 

ὅ90. οὕτως ἐχήλει οἴο. 1ᾶ. ἂρ. δῖον. ΕἸ. 48, 9. οὕτω ὀᾷθν ἀλγῶ εἴο. 

5Ὶ γοσὰ βουϊρίασα οββοῦ οὕτω δ᾽, βθαπὶ ορογΐογοΐ ΠΟ ὅτε, 5808 ὥστε, πὖ 

ἴῃ ΑΥἱρ. 488. οὕτω δ᾽ ἴσχυέ τὲ χαὶ μέγας ἣν τότε χαὶ πολὺς ὥστ᾽ ἔτι 

χαὶ νῦν οἴο. 1290. ὠργνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε χαὶ ---. 

611. τὴν κα. Ἀν. οἿἷ..Β: Ὅ ῬῚ 2. Ἀ14- 
θ48. ἠρώτησε Α. Β. Ο. ΤΠ. ΑΙα. ἠρώτησεν ΒΥ. 

θῦ0. γεγενῆσϑαι Α. Ο. Β. γενήσεσϑαι Β. τε γενέσϑαι οοπ]. Β]. Ῥ͵ΓῸΡ. 

Μοῖπ. οὐ Ἠδιηδκοσυ. (Μπδπι. 11. 154). Ῥεγθοϊυχ γεγενῆσθαι ἀρονΐθ οουγρὕιπι 

6586 πα ϊοαῦ οἰΐατη Μ]16.. Τρβ6 ἰθπίαρδμη οὐΐδιη μὲν ἔσεσθαι (οἷ, ϑβον!. 
ΤΊΔΟη. 686. ἔχρισα μὲν -- χἄϑηχα. ΑἹ. 1. ἀεὶ μὲν --- δέδορχά σε --- καὶ 
γῦν --- ὁρῶ), γ6] τάχ᾽ (ποτ ἔσεσϑαι, γ61] ἀοπίαπο τε φανεῖσϑαι (51. γενή- 
σεσϑαι, οἵ. δᾷ ΝᾺΡ. 954, ἀπᾶς πιοίτὶ ρσταία γεγενῆσϑαι). ϑοᾷ ΠῚ] ἔδθιμοσο. 
γτηπίδηα πη. ΞΘ μβα8 Θηΐπὶ Πἶο υἱ θέα οδδο: “ΠῸΒ ΤΠΘ]ΟΥῸ5 ἰδοῖοβ 6586, 

ΑΠρΊΙοο, “ὑπαῦ {π686 μᾶγθ Ῥθοῦπιθ, τηπϑὺ ἀουθ 1685. πᾶν Ὀθοομιρ,᾽" Οἵ 
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χὰν τῷ ττολέμῳ :τολὺ νιχήσειν τοῦτον ξύμβουλον 
ἔχοντας. 

“1ιὰ ταῦϑ'᾽ ὑμᾶς “αχεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην τερο- 
χαλοῦνται, 

χαὶ τὴν “ΔἍὍἔἴγιναν ἀπαιτοῦσιν. Καὶ τῆς νήσου μὲν ἐχείνης 
οὐ φροντίζουσ᾽, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτον τὸν ττοιητὴν ἀφέ- 

λωνται. 

21λλ) ὑμεῖς τοι μή τιοτ᾽ ἀφῆϑ᾽, ὡς χωμῳδήσει 
τὰ δίχαια. θδῦ 

Φησὶν δ᾽ ὑμᾶς ττολλὰ διδάξειν ἀγάϑ᾽, ὥστ᾽ εὐδαί- 
μονας εἶναι, 

οὐ ϑωττηεύων οὐδ᾽ ὑπτοτείνων μισϑοὺς οὐδ᾽ ἐξαττα- 
τύλλων 

οὐδὲ “τανουργῶν οὐδὲ χατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλ- 
τιστα διδάσχων. 

ΡΙ] αὐ. ΤιΔ0.. 179. εἰδότες οὖν καὶ ὑμῖν υἱεῖς ὄντας ἡγησάμεϑα μεμεληκέναι 
περὶ αὐτῶν. ῬῚ. ὅ09. πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν χοινῶν παραχρῆμ᾽ ἄδιχοι 

γεγένηνται. ὅ΄6Π01: ἔφασχε γὰρ ὅτι οὗς ἂν οὗτος ὁ ποιητὴς --- σχώψῃ, 

τούτους σωφρονίζεσϑαι καὶ γίνεσθαι βελτίους. 

ΘΌ1. χαὶ τῷ πολέμῳ Ἰἰθτὶ οὐ νὰ]ρ. Ποῦ. χὰν τῷ πολέμῳ Β]. ΒοΙΡᾺ. 
Μοΐη. Μ]1. Τὶπα, ΟΥ. ΡῚ]. 184. χρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε. 

ΕΟ]. 679. τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ. ῬΙ]αῦ, 221 Β. ἐν τῷ πολέμῳ. 

048 Α. ἐν πολέμῳ τε χαὶ εἰρήνη. 
θ52. τοῦϑ᾽ Α. Β. Ο. νυὶρ. ΕἸμ.5]. ταῦϑ᾽ Ἐ. πᾶ. Μοῖπ. οἷο. 

θῦ3. ἀπαιτοῦσι ἃ. καὶ τῆς νήσου μὲν ---Ἴ Ἐοτύ. τῆς μὲν νήσου γὰρ ---. 

θ0ῦ. ὑμεῖς] ἡμεῖς Ὁ. 41. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τοι μή ποτ᾽ ἀφήσηϑ᾽ Δ. ΟΟΥΤ. -- 

μήποϑ᾽ ἀφήσητ᾽ ΑἸᾷ. --- μή ποτ᾽ ἀφήσεϑ᾽ Β. Γ. 4. Μοά. 9. --- μή ποτ' 

ἀφήσετε Ἐ.. -- μήποτε δείσηϑ᾽ Ο. --- μή ποτ᾽ ἀφῆϑ᾽ Ὑγυν!. Ῥουβ. ΠΟΌΓ. 

Ἐ]118]. Ὀἰπᾷ. --- μή ποτ᾽ ἀφῆσϑ᾽ οἰϊαῦ Βοιρκ. ἘῪ. Οοπι. Ρ. 4160. ἀλλ᾽ ὑμεῖς 

μή ποτε δείσηϑ᾽ Βτ. ἀλλ᾽ ὑμεῖς μή ποτ᾽ ἀφῆσϑ᾽, ὡς οὐ --- Ἤργιη. ΕἸ. Ὁ, ΝΜ. 

». 402. Βοά4θ Απρ]ϊοο, Βαῦ ἄο γοὰ ποῦν Ἰοὺ πἴτῃ ρο. Οἷ. ΤΉ οβιη. 

098. ἣν μή μ᾽ ἀφῆτ᾽. Τρβθ ΘοΥΥροπάππη Βιβρίοου ἀλλ᾽ ὑμεῖς αὐτὸν μή 
ποτ᾽ ἀφῆϑ᾽, ὡς χωμῳδεῖ τὰ δίχαια. ΔΟρτΘ οπίτη ἀοβι ἀθυαὐαῦ ῬΤΟΠΟΙΉΘΗ. 

Αἀᾶᾷο αὐποά ἱπυβιϊαθιμπι οϑὺ ἀλλὰ --- τοὶ ὁὰπη Βυθ)απούϊνο δαὺ πη ρ Τα νο 

οομϑύσιούθμι. ὡς] ὃς Π6Ι5Κ. χωμῳϑήσει 110Υ] οὐ γὰ]ρ. ΟὈΥΙ ΘΠ πη 

Βιβρίοου χωμῳδεῖ. ΟΥ̓ 691. 
θῦθ6. πολλὰ διδάξειν] πόλλ᾽ ἔτι δράσειν ἨδιμδκοΥ, ΟὟ 5θα.6Πη8 τὰ βέλ- 

τιστὰ διδάσχων θῦϑ. ΝΠ 1816, ᾿ 

θ57. οὔϑ᾽ --- οὔτ᾽ 1ἰυτῖ. Α14. Βτ. ΕἸΠπ18]. οὐδ᾽ -- οὐδ᾽ διυ1ἃ. 5. ν. ὑποτεί- 

νων. πα. ΒΕΚΚ. οἷο. Οὗ, δὰ 085. ὑποτείνων Β. ὑποτίνων Δ. Ο. Β. ΑἸα. 
658. οὐδὲ --- οὐδὲ Τ᾿. Ὠϊπᾷ. οὔτε --- οὔτε Α. Β. Ο. οὗ νὰ]ρ. οὔτε χατάρ- 

δὼν οὐϊατη ϑ'αἸάαβ ἴῃ χατάρδων. 
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Πρὸς ταῦτα Κλέων χαὶ παλαμάσϑω 

χαὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχταινέσϑω. 660 
Τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ χαὶ τὸ δίχαιον 
ξύμμαχον ἔσται, κοὺ μή ττοϑ᾽ ἁλῶ 
σεερὶ τὴν τεόλιν ὧν ὥστεερ ἐκεῖνος 

δειλὸς χαὶ λαχατατιύγων. 
«Ἱεῦρο, ΠΤοῦσ᾽, ἐλϑὲ φλεγυρὰ, τευρὸς ἔχοισα μένος, 

ἔντονος, ᾿Ἵχαρνιχή. Στρ. 665 
Οἷον ἐξ ἀνϑράκων τερινίνων φένψαλος ἀνήλατ᾽ ἐρε- 

ϑιζόμενος οὐρίᾳ διτειίδι, 
ἡνίχ᾽ ἂν ἐπανϑραχίδες ὦσι τταῤαχείμεναι, 670 
οἱ δὲ Θασίαν ἀναχυχῶσι λιτεαράμσειυχα, 

οἱ δὲ βάπτωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλϑὲ μέλος ἔντο- 
γον ἀγροιχότερον 

6062. ἔσται Β. (. Β. ἔστω Α. 4. ἐστιν. 

664. λαχαταπύγων Β. 4΄. λακατταπύγων Ἀ. (. καταπύγων Ῥ. Β.. λαχκο- 

χαταπύγων Γ. λαχοχκαταπύγων ΑἸά. δειλὸς μαλαχὸς χαταπύγων οοπ. Καϑῦ. 

Οἔ ν. λαχκατάρατος (1Ϊ. ᾳ. παγχατάρατος Τ,γ8. Ὁ88.). πα Πἶον λαχαταπύγων 

εὐ παγχαταπύγων (1,Υ8. 1917). Οογγαγμίο ῬΠούα8 Ρ. 308, ὅ: 2αχχατάώ- 

ρατοι. οἵ ἄγαν χατάρατοι" χαὶ λαχχαταπύγων ὁ ἄγαν καταπύγων. 

θθῦ. φλεγυρὰ ΡΥ] οὐ 5680]. φλεγυρὸν Α14. Βτ. 
667. οἷον Β. Ο. οἵων Α. Β. πρινίνων Β. Ο. Β. πυρίνων Ἀ. 

θ68. ἀνήλατ᾽] ἐνήλατο Β. ἐρεϑυξόμενος (Βαρτ. ὦ Β. 

610. ἡνίχ᾽ ἂν 1ἰ0τ]. ἡνίχ᾽ ΑἸΑ. 

ΘΤ1. ἀνακυχλῶσι ἸΙΌΤΙ. ΠΙ ΓᾺ]]ΟΥ, ΟἸηπο5 οὐ ρα. νοῦ. ἀναχυχῶσι Ἀ. (9) 
ΒεΙΡῚ. Βοῖβκ. ΒΥ. χυχῶσι ϑδαϊ4. ἴπ Θασίαν. 

θ12. μάττωσιν Ἀ. Β. Γ΄ «1. ΒΥ. μάττουσιν Β. (. Α14. μυττωτὸν 60Ππ]. ΒοΙΡΚ. 
χάπτωσιν 60η]. Μοῖπ. βάπτωσιν ἩδΙηδΚΟΙ (6Χχ 560}0]. οὐ Αἴμρη. ΥἹΙ. 829.) 
Βροῖθ. Ἐδηάθηη ΘΟΥΓ Οὔ!" 61 086 ΔΙ Ρ 6 πὶ ἔθοθσαμη. Ηθβυομἶαβ, Θασία 

ἅλμη: εἷς ἣν ὄψα ὀπτώμενα ἔβαπτον. ἘῪ. 20ῦ. εἧς ὄξος ἐμβαπτόμενος. ἘῪ. 

566. ὦ χαχοδαίμων, ὅστις (ἥτις 7 ἐν ἅλμη πρῶτον τριχίδων ἀπεβάφϑη. 

Οταίπ. ἃρΡ. Αἴμοη. 885 1). εἧς ἅλμην τε χαὶ ὀξάλμην, χᾷτα σχοροδάλμην 
χλιαρὸν ἐμβάπέων οἷο. Ατομρα, οοπι. ΤΥ. 480. ἅλμης --- εἷς ἣν ἂν ἐμβά- 

᾿ναιτο πᾶς ἐλεύϑερος. Αἴποη. ὙἼ1. 829. τοὺς γὰρ εἷς τὸ ἀπανϑραχίζειν 

ἐπιτηδείους ἰχϑῦς εἷς ἅλμην ἀπέβαπτον, ἣν καὶ Θασίαν ἐκάλουν ἅλμην. 

Τπητηυρ ΔηΤαῦ δαΐοιη. ἴῃ μᾶπὸ ἅλμην ΡΥ] Βα 8) πὶ ἰΡῚ]6. ΦΟΥΤΘΥΘΗ ΤΌΤ, 

θ13. ἐλϑὲ Β. Ο. ἘΠ. ἐλϑέτω Ἀ. 

θ14. εὔτονον Β. Ο. Ἐ. Γ΄ .1. Με. 9. νὰ]ρ. ἔντονον (1}} ἃ. ΒΙῚ, συμ οβύ, πὶ 
[ΠΟΥ ἔντονον, ἀαδηατιδπι ἀπ  αῦ ΜΠ ΘΙ]Θστ5 πὰπὶ ἔντονον μέλος αἰοὶ Ροβδβίξ, 
ΟΥ δὰ ΡΙ]. 1000. ἕαρτα μοῦσα --- ἔντονος οϑὺ 000. ΡΙ]αί. Τηραθῦ. ν. 1580, 
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ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημότην. θτῦ 
Οἱ γέροντες οἱ τταλαιοὶ μεμφόμεσϑα τῇ ττόλει. 
Οὐ γὰρ ἀξίως ἐχείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν 
γηροβοσχούμεσϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ ττάσχομεν, 

οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς 

ὑχεὸ νεανίσχων ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι ῥητόρων 680 
ΒΡ] ν 2 ΒΡ] ἈΝ Ν ᾿ Ν [τ , 

οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ κωφοὺς χαὶ “ταρεξηυλημένους, 

οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἐστιν ἡ βαχτηρία᾽ 

τονϑορύζοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίϑῳ :ιροσέσταμεν, 
ΡῚ ς γ)Φ» - Ἁ - Α Χ η» ἢ 

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίκης τὴν ἠλύγην. 

Ὁ δὲ, νεανίαν ξαυτῷ σεουδάσας ξυνηγορεῖν, 080 

οἱ ἔντονοι χαὶ δριμεῖς. 11. ἔντονοι χαὶ δριμεῖς γίγνονται. Ἡφγοί. ΤΝ΄. 11. 
γνώμας -- ἐντόνους. ἔπν. ΗΪρΡρΡ. 118. ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων. 

ΡΙαῦ, 1)6ηι. 12. ἔντονος χαὶ βίαιος (ἀνὴρ). ΒῶροΙ. 121. συντόνῳ --- ἀδυ- 

βόᾳ «Ῥρυγίων «αὐλῶν τινεύματι. ὅδῖΆῖΆ᾽Ο. ἔνδηλος ἴῃ εὔδηλος ἀδρταγαΐαχῃ νἱάο- 

αν ν. 1190. ἀργοιχότονον Ἐ, Ο. Ῥ. Τ᾿ 5680]. Α14. Βουρὶς. δίοἷμ. ΜᾺ]]. 
ἀργοιχότερον Ἀ. Βγ. Π]μη51. }1π4. Β]. ἀγροιχότορον Ἠδιηᾶκοι. Ἐδοῖθ: τὰ ΠῈ5 

Θαἶτη θ6Π6 ΘΟηΒοοϊγθ ἴα" εὔτονον ἀγροιχότονον. ὈΙπάοτῆο ἀγροιχότονον 

6Χ Ῥυδοοθάθηῦ εὔτονον οὐὔπιη. υἱάοῦιγ. ΑΠΡΊΙοΘ, “οι ο  αὐ τ αϑύϊο ΟΥ 
4 6.᾽" 

01. λαβοῦσα) 1)ὲ δραμοῦσα οορὶταρθαΐ Πρ Ιβκ. 

010. γ᾽ δύβιχ ἀο]οῦ Ἠδιμακοι. 

018. ὑμῶν] ἡμῶν Ἰ᾿. 

079: ἐς ΑΔ. Β, Π. 

681. ἀλλὰ οἴῃ. Δ. ποι Β. Ο. Β. 
082. Ποσειδῶν Β. ὁ Ποσειδῶν Ἀ. Ο. ἢ. ΓΤ. ἀσφάλειος Β. Ο. Β΄, ἀσφιίζ- 

λιος Α. 

084. οὐδὲν εἰ μή] οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ οοπ]. ΠΟΡν. ᾳ. οὐδὲν ἀλλ᾽ ἤ. τὴν 

ἠλύγην)] τιν ἠλύγην ὁοπ]. 000... Νοὴ τη8]6. 

θδῦ. νεανίας 1101 οὐ υϊά, ἴῃ παίειν. γὰ]ρ. Ε]μ.8]. Βο. Β]. Βουρκ. Μ]]. 
ΒΙοΙ. νεανίαν ὁ0η]. Ε]1η51. ΠΟΡΎ. οἀ. θη. Μοὶη. ““νεανίας δοοαβαῦνιϑ 

αϑῦ, αποα Παούοπιβ Ἰαὐαὶϊῦ ἱπίουργθίθβ. Ὑ ϑγαιη ρούϊα5. οὐ ἀθυ πηι ΠΟΒΟΓΆΙ 

ΒΟΥ 5 1586. νεανίαν, Ἰϊοθῦ σϑοθρίδιη μαρθαῦ δυϊάδβ ἴῃ Π]αίειν. Μοιηϊπουϊηΐ 

ὑἰτοπο5. συνηγόρων οἰβοίαμη ἔαϊθ8θ. ΠΟΙ γ608, 884 δοοιβαίουοβ (χατηγόρους) 

ΟΟ51Π10. 50 οὖ ο]ἱοχαοηίία Δαἀ]αγαγθ. Ιπϊψαπι οοηϑοῦ ροθία 586Π61) ἴπ 

7παϊοῖο οοπδῦϊαύιιμ. Ὁ ἱπηθου Ὁ] οδαβιαϊου οχαριανὶ. Ὑ]ὰθ ν. 719. οὐ 
βϑααθηΐθβ." (Ε]115].). “δου θοπάπμη νεανίαν ὁπ ΕἸ] πΠ5]οῖο. Τηθρία θηΐηὶ 

οϑὖῦ γυϊσαΐαο βου ρίασαθ δι Ὀἱ ρυ τα 5.᾽ (Π1η4.) Τ)6. 5 π} 1] 1018 Θυγουϊθὰβ οἷ. δᾶ 

1098. Νὰ. 819. Εᾳ. 861. 586. Ε0]. 668. ἑαυτῷ νυ]ρ. ἑταίρῳ ΜᾺ]]. 

ἐσάττει Ἡδιηᾶκον. ὁ δὲ νεανίας ἐσάττων οομ]. Μοΐη., 0011. Εᾳ. 868. ἐγὼ δ᾽ 
ἐπεισπηδῶν γε τὴν βουλὴν βίᾳ κυχήσω. ὅϑιδαἃ οἴδεπαϊν ἴῃ οομηοοᾶϊα [ΟΥΠΠἃ 

ἐσάττειν. Νεανίας Ῥγὸ Ρ] τα] ἀροὶρὶῦ Βοίμΐι5. Τρ86 οἹπι οουτίρθῦαπι ὁ δὲ 
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ἐς τάχος τταίει ξυνάτετων στρογγύλοις τοῖς δήμασι" 
ΕΡΕἘΞῚ , 2 - , Ἄννα Ἂ φ, σρα 

χᾷτ᾽ ἀνελκύσας ἐρωτᾷ, σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς ἐτῶν, 
27 ϑ ν ὁ Ἁ, ’ Ν 

ἄνδρα Τιϑωνὸν στταράττων χαὶ ταράττων χαὶ χυχῶν. 
ς .- σ ὁ 

Ο δ' ὑπὸ γήρως μασταρύζει, χατ᾽ ὀφλὼν ἀτέρχεται, 

γεανίας, ἑαυτὸν (Υγ61] ἐπ᾽ αὐτὸν, 50. ΥΘΌΠΙ, γ6] χατ᾽ αὐτοῦ, γ61] χαϑ᾽ ἡμῶν) 

σπουδάσας ξυνηγορεῖν. 6] ὁ δὲ νεανίας ἔτ᾽ ὧν χαὶ ---- Ἦοο οοτέα [δποπ- 

ἄπ οβὺ, τὸν νεανίαν, 46 απὸ Ὠϊὸ ἃριθαγ, ϑυπᾶθη ξυνήγορον 568 ῥήτορα 

6586; πθᾶᾷιθ δ]ζουῖαβ δοοαβαίουβ ΤΠ ΘΠ ] 0 Π6 1 ἢθ]. [Ρ886 6ῃΪΠ| ἸΌΥΘΠΪΒ 
ξυνήγορος οδὺ Δοσιιβαῦου ΡῈ] ου5 (ἈΠΡῚ. “ἼΠ6 βία ρϑγοβθοιίου ᾽), 84 θᾶ 

᾿ρβϑϊη τ πὶ οοπϑυϊαξζιβΒ. 51. ἴπΐτὰ γν. 700 ΤῊπογαἸ 465 ξυμπλαχεὶς αἸοΙ ΠΣ 
ἰρβὶ Οδρῃίβοάθιηο τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ. Ἐπί] οἰΐϊδηι ν. 110 ξυνήγορος 

αϑὺ, αὖ ὀοῃδβίαῦ δχ 856}0]. Οἵ. οὔϊδπι ν. 118 --- 118. οὐ 680. ὑπὸ νεανίσκων 
ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι δητόρων. 1)6 τοῖς συνηγόροις αἰβδογιν ΒΟΠοθιηδηπ. 468 

Οοιη. Αἴ. Ρ. 111---118.,. Ὁ] οβύοπαϊ᾽ τὰ αἰοίοβ οὐδίουθβ 1105 6556, ααἱ ἴῃ 

7.6 10115 ΡΕ]Ἰοα5. οὖ ᾿πΒΈΡΟΣ ῥυϊγαῦαβ ὁδαββαβ ἃρθθαηΐ. (ἡ 65ρ. 691. αὐτὸς δὲ 
φέρει τὸ συνηγοριχόν. Πὶ 56Π01: ἐλάμβανον γὰρ οἱ ῥήτορες δραχμὴν, ὅτε 

συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἢ ὑπὲρ ἄλλου τινός). Μοποῦ φῬγϑοίθγθα ΠῸῚ 

Βουθ]0Π6 564 6] οἴ]0Π6 (χειροτονίᾳ) 605 ὁοηβύϊαθοβ 6558 (Ηδτρ. ν. Συνήγοροι. 

ἐοίχασι παρὰ ᾿4“ϑηναίοις τινὲς χειροτογνεῖσϑαι συνήγοροι ἐπὶ τῷ συναγο- 

οεύειν. 6011. δαϊα. ἢ. ν. ΒΕΚΚ. Απροοά. 1. 801.), οὐοίπηη δαΐθιη ΘΟΥ ΠῚ ΠῸΝ 
Ἰηοἄο ποη Ῥευρθίιαμ, 564 π ΔηΠ θη 4ΕΪ8ΠῚ|, ΠΘα 6 ΠΙΠΊΘΙῚΠῚ ΘΟΙΙΠῚ 
οοτέππι δαὺ ἤχαχη υἱοῦ] ἔπ1588. Μθυοθβ θοσπὴ (τὸ συνηγοριχὸν) 501Π10εῦ 

ΠΟ αἰπγπᾶ, ΟΡΙΠΟΥ, 564 Ῥ7Ὸ 5]ΠΡῚ15 αἸοεϊβ οδβ515, αἀὐδομηηα ἔπϊββα νἱᾶ6- 

[1 (γ. ὅ΄6801. δὰ Ὑ6βρ. 091. αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγοριχόν). ΗΙ Βαπύ 

οἱ σύμβουλοι τῆς πόλεως, ἀ05 τηριηογϑῦ ΑΘΒ0}. ἱπ ΤΠΠΠΔΓΟΙ. Ρ. 185. 46 

ἔν 1δσ. Ῥ. 892, Τηξοπιρθυδη δα πὶ ΘΟΥ ἷπ δοοιβᾶπᾶο οὐ δ ἀλη πἉ ΠῚ 

ΔΙδου [αὔθ οὖ 4110] ρουβυσηρὶδ ποβέθυ, Εᾳ. 1958 --- 1561. γ865ρ. 482. ἀλλὰ 

γῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾽ ὅταν ξυνήγορος ] ταὐτὰ ταῦτώῴ σου χαταντλῇ 

χαὶ ξυνωμότας καλῇ. ὈΪνΘΙΒῚ ΟἸΠΠΙΠΟ 80 158, ΒΘΟΌΠΔαΤη ΟΠΟΘΙΠ ΔΙ ΠΕΠῚ, 

ἐποσυαπῦ τηὰρ᾽βίτγαίαιβ ἀθοθη} ΠΠΠΠΘΤΟ, ᾿δθπ συνήγοροι ΔΡΡ6]]ΔΌΙ, 584 βου θυ η6 

οοηδυϊ Ὁ] (χληρωτοὶ) ἴῃ ΔΠΠπΠ, αὖ νἱἀθῦθγ, ἀπογαμ τηθιϊηϊῦ Αὐϊβίοί. 
ΡΟ]. ΥἹ. 8. 5610]. δ βρ. 089. οὖ 46 αυΐϊθιιβ ἀρὶὺ Βοόθοκῃ. ΡΆ0]. Οθοομ. 
Ι. ρ. 308 ---207. ΚΝ. Νουμηᾶμη. δ Ατὶβύ. Ἐδρ. Εν. 859. Τιοθαπ ἱπίθ]]οἰζον 

δχρι]οαΐ ΜαΘ]]οσιιβ: “αν ΘἢΪβΒ γ61Ὸ οΥ̓δίΟΥ (ἰ. 6. ἀγοοαῦα8) ἈΠ ]ΘῸ ΠῚ (580. 

ΔΟοσιΒδίου θη, ἸΘρὶῦ δπΐπὶ ἑταίρῳ) δα)]ανατθ ΘῸΡ]Θη5." ξυγηρογεῖν Ἀ. Β. 

4. Β. συνηγορεῖν Μαοᾷ. 9. οὐ (Βαρτ. ξ) Γ΄. 

080. ἐς τάχος] χὰς τάχος Ἠδιμάκοῦ. Εογῦ. ὡς τάχος, αὖ ἰπ 1Κ8. 1181, 
ἴωμεν ὡς τάχος. ῥήμασι Α. Ο, Β. Βν. ῥήμασιν Β. Ὠϊηᾶ,. Μεῖΐῃ. 

081. σχανδαλιϑρίστας Ἰὰ. ἱστὰς ἐπῶν οἴη. Α. 

088. χαὶ ταράττων οἴη. Ἀ. 

089. μασταρύζει Ο, Ἀ, μασταρίζει Α. μασταρύξει Β. 

089. 6091. ὄφλων ᾿ἰθγὶ οὐ νὰ]ρ. ὀφλὼν ΕἸμ5]. οἷς, ὅο, τὴν δέκην. ΟἹ, 
ΝᾺ}. 84, ν, 1401. ἘρΟ0]. 65, 
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εἶτα λύζει χαὶ δαχρύει χαὶ λέγει τερὸς τοὺς φίλους, 690 

«Οὗ μ᾽ ἐχρῆν σορὸν τερίασϑαι, τοῦτ᾽ ὀφλὼν ἀτέρχομαι." 
Ὡ" ο, » ν» , Ὁ ΤᾺ Ν 2 Ταῦτα “τῶς εἰχότα, γέροντ᾽ ἀπολέσαι στολιὸν ἄν-- 

δρα ττερὶ χλειυύδραν, “ἄντ. 
χεολλὰ δὴ ξυμτεονήσαντα χαὶ ϑερμὸν απτομορξά- 

μενον ἀνδρικὸν ἱδρῶτα δὴ χαὶ τειολὺν, 690 
ἢ ἡ 2 

2. ͵ »᾿ ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν ὄντα ἢ]αραϑῶνι “τερὶ τὴν τεόλιν; 
Εἴτα ἸἩἨαραϑῶνι μὲν ὅτ᾽ ἣμεν ἐδιώχομεν, 
νῦν δ᾽ ὑτχι᾿ ἀνδρῶν :τονηρῶν σφόδρα διωχόμεϑα 

5 ἘΞᾺΒΣ 
χᾷτα προσαλισχόμεϑα. 00 

090. εἶτα λύζει] εἶτ᾽ ἀλύει ν. 1. ἂρ. 5680]. τϑοορὶἐ Μοίη. Μα]16. Οἵ. ϑορ]ν. 
Οβα. Ο. 1021. λύγδην ἔχλαιον πάντες. λύζει] λύξει Β. ρῬγ. 

6091. οὗ Β. Ο. οὔ Α. 
092, Ῥοβὺ εἰκότα υἱγρι]αιη Ῥοβτΐ τη Πἰπα. οἷο. 

098. -λέσαι --- ἀπο- οἵη. Α. περὶ χλεινύδραν) παρὰ χλεψύδροαν (αἱ 

σιαρ᾽ ἀσπίδα) το] Ἰ)οὈγ. 

097. αραϑῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν (αὐ ἤμεν,) γα]ρ. Πὶπᾶ. Μοῖπ. ΜᾺ]1. ἘΙΡΡ. 

Μαραϑῶνι μὲν, ὅτ᾽ ἦμεν, Ε]1η8]., 6011, Τ,Υ8. 666. ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι. 1. 6. 
αὐδηᾶο νἱρθθηι8. Βογίαββ6 τϑοῦθ. 

101. χάτα προσαλισχόμεϑα Ἰἰρτὶ οὐ δυϊᾷ. ἴῃ προσαλ. νὰ]ρ. Μοίη. Ἐϊολ. 

χᾷτα πρὸς ἁλισχόμεϑα Ὠϊπᾶ, Β]. Βογρκ. Μα]]. Τιοπέϊηρ. χαὶ προσέϑ'᾽ ἁλ. 

οοΠ]. ΕἸ] Π15]. (0011. 982. Ὑ 65Ρ. 1320. ΤῊ. 410. ἤδη. 490., χάτα πρὸς ἂλ. ροϑὶ- 
ὕασιιβ, 81 ΘΧΘΙΏΡ]18. {18 βου ρύατα ὁοπγτηατοῦαν). ΜΙΠῚ αὐϊάθιηη πθ ἢ ΟΠ ΠἶπῸ 

Ῥ]αοοῦ ὈΙΠ ΟΣ Ι οογγθοῦϊο: Ῥοβύθ] αν οηΐμη ἔτε ρούϊαβ απ εἶτα. ΜΙ 

Ἰρὶθαν πὶ Ἰορ θη θη 50 χἄτι πρὸς (ργ0 χαὶ προσέτι) ἅλ., γ6] χἄτι προσαλι- 

σχόμεϑα. δαϊάο ἴδιηθι, [αΐθου, ταϊῃὶ ἀυτἀθῦ ΕΠ] 516 11 οομῃ]θούαγτα. ΟἿ, 68. ο 
ἤδπ. 490. ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην χαὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 1)6 πρὸς 5. δᾶγοι- 

ὈΙα θοῦ Ῥοβῖίο ΠΙμἀ ον ἤπ8 ὁοηΐοτῦ Εαγρ. Η6]. 900. ἀπόδος τε καὶ πρὸς 
σῶσον. Ανϊδυϊα. 1. ». δ0ῦ, 7. πρὸς ἔχειν χάριν. 11. ». 195, 6. πρὸς ἤδϑει 

χάριν. ()αῖθι5 δαθ Ἡδγοά. 1, 100. ταῦτά οἱ ἐνετείλατο προειπεῖν --- χαὶ 

πρὸς ἐξανδραποδίσασϑαι οἷο. οὐ ποβίτιπη ΤΥ. 1238, ἐπηνέσαμεν ἂν χαὶ 
πρὸς ἐπιωρχκήσαμεν (προσεπ΄. γι]6.). Επτ. ΤΡ... Τ, 548, τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων, 

πρὸς δ᾽ (αι. πρός τ᾽) ἀπώλεσέν τινα. Τ6πι. Ρ. 898. στερομένους χαὶ πρὸς 

ὑπὸ τούτων ὑβριζομένους. ὥδθρθ διηθ πρὸς ΟΠὶ ὙΘΡΌῸ ΘΟΠΙΡΟΙΪ δι". 

δῖ. ἀραιὰ ποβύλτιιμη προσαποβάλλειν Νὰ. 1200. προσαμφιεννύναι Ἐπ. 

891. προσεξευρίσχειν 1288. προσοφείλειν Ἄδη. 1198. προσαποπέμπειν 
ῬΙ. 999. προσεχτίλλειν Αν. 280. προσκατατιϑέναι Νὰ. 1280. προσεπι- 
τέρπεσϑαι ἤδη. 282. προσειδέναι (,5Ρ. 1420. δίκην δίδωμί σοι ---- χαὶ 

χάριν προσείσομαι). προσβιάζεσϑαι (Ρ]. 16. οὗτος δ' ἀχολουϑεῖ χἀμὲ 
προσβιάζεται). Αἀ6 ῬΙ]αύ. ΑΡο]. 20 Α. πείϑουσι --- σφίσι ξυνεῖναι χρή- 

ματα διδόντας χαὶ χάριν προσειδέναι. αοτρ. Ὁ16 Ὁ. χαὶ Θεμιστοχλέα 

ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν (1. 6. ἐξώστράκισαν) καὶ φύγῃ προσεζημίωσαν. 

ΑΙο. Π. 1650 Ο. ἕνα μηδ᾽ --- ἕτερόν τι προσαπολαύσης. Ῥ6μι. Ρ. 610. εἶτ᾽ 
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χατεβόησε δ᾽ ἂν χεχραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
ὑττερετόξευσεν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοῦ “τατρὸς τοὺς ξυγ- 

γενεῖς. 

.411λλ᾽, ἐπιειδὴ τοὺς γέροντας οὐχ ἐᾶϑ᾽ ὕσενου τυχεῖν, 
ι"νηφίσασϑε χωρὶς εἶναι τὰς γραφὰς, ὅπτως ἂν ἢ 

τῷ γέροντι μὲν γέρων χαὶ νωδὸς ὃ ξυνήγορος, 11ὅ 
τοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύτερωχτος χαὶ λάλος χὠ Κλεινίου. 
Καἀξελαύνειν χρὴ τὸ λοιστὸν, χἢν ὕφλῃ τις ζημιοῦν, 

μπὲ, τυ] δ Ππθβῖ ἀτραίίογθμι, δῦ δοσαγαῖαμπι Θηππη θυ δϊοπομ δ οίαπί.᾽" 

51 ὕοβρ. ὕ64. οἵ μέν γ᾽ --- οἵ δὲ --- οἱ δέ, Τιγ8. 120. τὴν μέν γε πρώ- 

τὴν -- τὴν δ᾽ -- τὴν δ᾽ ---- ΤΊο5πι. 804. Ναυσιμάχης μέν γ᾽ ἥττων ἐστὶν 

Χαρμῖνος, οἷο. Αν. 1180. ἐχ μέν γε «Ζιβύης --- ἕτεροι δὲ εἴς. 1008. νῦν 

μέν γε ---- Νὰ}. 484. ἢν μέν γε --- ἴδῃ. 290. ποτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ 
ὀρεὺς, ποτὲ δ᾽ αὖ γυνή. βδπ. 80. ὁ μέν γε ---. Νὰ. 1982. Ῥαο. 497. Τιγ8. 

589, 1160ῦ. 1990. βδη. 290. Εςο]. 60. Ῥ]. 60ῦ." 1068. ῬΙαύ. ϑγιαρ. 187 Ὁ. 
ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει. 1886. ΤΥ͂. 10. “ημοσϑένης μέν γε ---. Τήλε- 

φος δὲ --. Φμεινιάδης δὲ --. Πύρρος δὲ ---.- Κτῆσις δ᾽ ---. Ἰβοοῦ. Ρ. 110. 

εἷς Αἴγυπτον μέν γε --- περὶ δὲ Κύπρον -- ἐν δὲ τῷ Πόντῳ εἴα. Οἵ. 

οἰΐαπι Ρ]. 1062. ὄναεο μέντἂν (μέν γ᾽ ἂν 81.) οἷο. 

111. τρὶς χιλίους Β]ΊΗ8Ι. 

112. περιετόξευσε Ῥ. ἘΠ. ΑἸὰᾺ. περιετόξευσεν Ἀ. Β. (9) Βτ. ΕἸπΙ51. Ὠϊπά,. 
ΒΙΡΡ. ὑπερετόξευσεν Β]. ΜοΙη. ΜᾺ]]. Βοάᾶθ, ἔπτη βαριτδη ο 5αΡ86- 

ταπβδοὺ ρδύθυ ποβ 6085 οσορπδῦοβ. ΡΙῸ γναυϊραίο περιετόξευσεν, ποῦ 

τηδηϊοβῦο υἱδοβατη οϑὺ, ἀθαϊ ὑπερετόξευσεν. ΜοίΔΡΒοΥΙοΘ. Αθβοῃ. ϑαΡΡ}]. 
4608. μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμιον. ϑ΄ΤΉ11Π1ἃ δαπῦ ὑπεραχοντίζειν «Εα. 

θῦ9. Αν. 869. ΡΙ. 066. ὑπερπαίειν Ἐ6]. 1119. ὑπερβάλλειν Ἐπ. 890. ὑὕπερ- 
φέρειν ὕ84. ὑπεραναιδεύεσϑαι 1208. ὑπερϑεῖν ῬΊαίο Τι6ρρ. 048 Ὁ. ὑπερ- 
πηδᾶν οἷ Ἐ. αὐτοῦ ὅ61101: τοῦ Εὐάϑλου. ἴτηο ΟΘΡΒἰΒοάθπν5 ἀϊοϊξατ, 
ἀθ απὸ φῬγαθοῖραθ πἷς ἀρὶθατ. Ε]αβάθμι βϑηὐθηθίαθ οϑὺ ΜΆΠΟαβ. Νϑβοῖο 

ἰδηθη ἃπ φργδθβίοῦ αὐτοὺς ἴρΡ505 (αἸΔΙΩΥΙΒ ῬΘΥΪΐοΒ οὖ ἔβῃηοβοβ). “ἍΝΟΩ 

ΟὈΒΟΙΤ6 βἰρηϊβοαῦ ραΐγθμη Ἐπ. ἀαῦ 6]15 ΘΟΠΒΔΠΡ 608 ΒΔ ΡῚ ΓΔ ΓΙ ΟΥ ΤΙ ΠῚ 

ΟΥὙΘΡῚ τἰἀδουρίοβ [αἶββθ, ααἱιημαχὶ πηλτη Ρᾶγῦθπὶ ὈΔΥΡΔ] οταπί." (ΒοΥρΡΚ. 

Οὐτηιη. Ρ. 98.) 

114. ννηφίσασϑε Ο. Β. ψηφίσαισϑε Ἀ. Ἐ. τὰς γραφὰς χωρὶς εἶναι 

Α. ποι Β. 6. Β. 
τιῦ. γέρων Β. γέρον Ἐ. ὁ γέρων Ἀ. 
1160. νέοισι Β. Ο. ΒΕ. νέοις ΑΞ. χ᾽ ὦ Α. Ὁ. Β. χ᾽ ὁ Β: Ρ, 
111--- 118. Ηοβ νυ. ποὸῃ ἃ Αὐἰβϑίορμαμθ ρῥτοίθοῖοβ, βοᾷ σϑοθηὐουβ 81}- 

οαἦι5. 6588 δἀαϊξαπηθηθατη, να] βαβρίοοῦ: ποᾶπθ Θηϊπὶ ΠΟΥ ΔΙ δ Πη 

βϑηθθη δια οχρυϊπηππῦ, 564 θαπᾶθηι ἱρϑᾶπιὶ απ88 ῬΥϑθορββοσδί. Τούϊα8 Ἰοοῖ 
ΒΟΠΒΠ5. 66 ΟἸαπα  Γγ γοῦβιι ρυδοοθάθηθί. ΕἸ πβάθηι βοη θπίϊδθ οδὲ ΗδΙΊΔΊΓΟΙ.. 

111. χἀξελαύνειν] χκἀξομοιοῦν ὁ0Πη). ϑθαρου (ἢ ΟἸαβ5. Φοῦση. ΤΥ. 711.). 

χἀπελαύνειν Βομαῦζ. ΑΠρΡΊΪοο. αἰσοοτηιβ, ὅο τηθοὺ. Οοὔθγαιμη ΥἹΧ ΒΔΠΈΠΩ 
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κ ,ὔ ᾽, Υ , ν᾿ ἵ τῷ , τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 
1. Ὅροι μὲν ἀγορᾶς εἰσιν οἵδε τῆς ἑμῆς. 

᾿Ἔνταῦϑ᾽ ἀγοράζειν τιᾶσι Πελοττοννησίοις 120 
ΕΥ κ ὥ ᾿ , 

ἔξεστι. χαὶ ΠΠεγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις, 
[ἐφ᾽ ᾧτε στωλεῖν τερὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. 
ἡ4γορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς χαϑίσταμαι 

- Χ , , δὴ ε 2 -" 
τρεῖς τοὺς λαχόντας τούσδ᾽ ἱμάντας ἔκ “]ετερῶν. 

ἜἘνταῦϑα μήτε συχοφάντης εἰσίτω 90 
μήτ᾽ ἄλλος ὅστις Φασιανός ἐστ᾽ ἀνήρ. 

᾿Εγὼ δὲ τὴν στήλην χαϑ᾽ ἣν ἐστιεισάμην 

νἱἀοίαν χρὴ, Ῥοβϑα!αὐτν θηΐμ ᾿π ΠΗ Ἰ ἰν ὰ8 Ροβύ νηφίσασϑε 114. ῬβΘΡομ ΘΠ τη 
Τουβδη δεῖν. χὴν (χ᾽ ἣν ΠΝ.) ΠΟΤῚ οὐ νὰ]ρ. χῶν ΕΠπη8]. ΘΙπᾷ. τος. ἢν ὅ61.. 

χὴν ρταθ θηῦ Π1Ρτὶ οὐΐδηη Εᾳ. 201. Ῥαο. 1850. ῬΊ]. 1906. Οπδπ ἰουτηδμ 1)0γ]- 

ὁ88 τηδρὶ5 αἰα]οοῦο οοπγθηΐτο μαΐαὺ Πὶπα, ΜΊΗΙ αὐ! θπι νϑυὰπὶ ν᾽} χἢν 

(1. 6. χαὶ ἢν), πᾶτπη χῶν οοπίγαοίαπη οδὺ οχ χαὶ ἄν. Αὐ{ίοατη τη] υἱἀούθν 

οὐἴδιη ἐπὴν, οοπίγδούαμη οχ ἐπεὶ ἂν, αὖ ἣν (ἐὰν) πὲ οχ εἰ ἄν. χὴν (ἀαΐ 

χῶν) φύγῃ τις, ζημιοῦν --- να]ρ. ΒΠΡ}. ἢν φύγῃ τις ζημίαν ὅ6 ἢ. χἂν φύγῃ 

τις ζημιοῦν, --- Ἐ]Π]51. Β]. Μοῖπ. ΜᾺ]7]. ἩΙπα. ρα δαΐοιη χὴν --- ζημι- 

οὖν δΒιιηὺ δεὰ μέσου. 'Ῥούπμι Ἰούσπι τάδ, Τὰς 6] ] τ ροβύῦπδο ορουῦοῦ 

(πα α]ούοῦπτ δαύοιη, δὶ 4185 Πᾶ πὸ ἸΘΡρο τ οἴ πρ'θγ1}) 56} 6 }} 586Π6, 

Παγοπ θη δαΐθιη πγ 66. ἴ. 6. 50Π60Π) Β0ΠῸΧ ΟΥ̓ΔΙΟΥ Ρ6]1ῦ, Π.Υ616Π) 

ἀπΐοηη Ἰπνοπὶθ. Εὖ 510 Ἰοοσπὶ δοοϊρὶ ΜΆ]]ον. φύγη 1ἰρτ] οὔ να]ρ. Βο- 

Ῥοποπᾶάπηη, πὶ ἴἉ11ογ, ὄφλῃ (089) ν6] ἁλῷ. Ῥτὸ ζημιοῦν ἃ]]πα αὐ] 7. ῬΥ. 

118. τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ νυ]ρ. Βδοΐο. Ρογβο- 

πὰ: “ὙΠ Οδ5 οδὺ ὐ θα] 5 δηΐο γέροντι οὗ νέῳ. Ἰιορθ, τὸν γέροντα 

μὲν γέροντι, τὸν νέον δ᾽ ἔστω νέῳ." 1ὴ6 ἔστω οοηῃΐογοηβ ΕΟ]. 1019. 

ῬΟΥΒΟΠΙ σοΥγθούϊοπμθηι ργοραῦ ΠΟΡτᾶθιι5. [056 ἐδηίαθαμι τὸν γέροντα μὲν 

γέροντι, τὸν νέον δέ γ᾽ αὖ νέῳ (ν6] τὸν νέον δὲ δὴ νέῳ). ΟΥ, Ἐφ. 907, 

οὑμοὶ δέ γ᾽ αὖ. Ῥ]. 290. ἡμεῖς δέ γ᾽ αὖ. 
119. ὅροι Β. Ο. ᾿. ὁρᾶ Α. εἶσι τῆς ἐμῆς οἵδε Α. ποῃ Β. Ο. ΚΒ. 

120. τοῖσι Β. Ῥ. ΑἸΙᾺ. πᾶσι Ἐὰ. Την. Ἐ]Π)8]. οἴο. εἶπε Ο. οἵη. Α. Ζ. ἢ 

6020. 6298 ---Ο24. 
122. Ἠππο γουβαη] 7.16 6] οτιηῦ Ε]Πη8]. Το ν. Μοίη. Ἡδιηακοῦ, Ομ Ποΐιι5 

οϑὺ οχ νυ. 020. ἐγὼ δὲ χηρύττω γε Πελοποννησίοις --- πωλεῖν ἀγοράζειν 

πρὸς ἐμὲ, Ταμάχῳ δὲ μή. ἐφ᾽ ᾧτε Ἀ. Ο. Β. Γ. 4. Μαᾶ. 9. ἐφ᾽ ὦ Β. 

Οὐ, Το. 1102. ΡΙ. 1000. 1141. Οταϊίπ. ΕΤ. πο. 174. ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἐμαυτὴν 

συγκαϑεύδειν τῷ πατρί. Μυϊραῖα, αποᾶ Ἰαύαϊῦ ᾿πὐθυρυοῦθβ, Βο]οθοα οδῦ. 

ς Ἴ24, τοὺς δ᾽ ΑἸ]. Βτ. τούσδ᾽ Α. Β. Β.. ἡ Ἐ]Π)8]. οὐς. Ῥοϑβὺ τούσδ᾽ νἱγρα]ὰ 
αἰβθϊηροῖ ΒΘΚΚ. ῥρτο. ὙΥ 415}. “Τρβὰ Ἰοτὰ ἀἰϊσαπῦθπν ἃΡΌΤΔ πολ. (ρα 1π|6]- 
Ἰοχὶῦ 5080]. δα ν. 901." ΠΙΝῸ. Ἥδμεάντας 110 Υἱ οὐ Εγτη. Μ. ρ. 101, 42. Ἡοτγοά. 
π. μ. λ. ». 84, 14. να]ρ. Ὀϊπᾶ. οο. ἑμᾶντας Το. ἀταμηη. Ρ. 8. Βυ. Ββῖῖς. 

121. ἐγώ] ἤδη Ἠδγμαῖκου. Ορροπῖθψαν ἐγὼ τῷ ἀγορανόμους ἴτπι γ. 129, 
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μέτειμ᾽, ἵνα στήσω φανερὰν ἐν τἀγορᾷ. 
ἹΠΒΙΓΖΡΕΥΣ. 

“4γορὰ ᾽ν ᾿“1ϑάναις, χαῖρε, ΠΠεγαρεῦσιν φίλα. 
Ἐπόϑουν τυ ναὶ τὸν (φίλιον ᾧσιερ ματέρα. 180 
“41λλ,, ὦ πονηρὰ χώὠώρι᾽ ἀϑλίω τεατρὸς, 

128, φανεράν)] «φανερῶς Ἐ. τ᾽ ἀγορᾷ Ἀ. Ο. ΒΕ. τῇ ἀγορᾷ Β. Αὐοα]ϊαβ 

ΒΘΙΏΡΘΙ ΟΥ̓ΔΒΙη ἴδοουθ πιοπϑὺ ἘΠ]Π15]1. Οδέθστπη ρμοϑὺ ἢ. ν. υἱ4θ. δῃ δχοϊαουῖώ 
ὀδη θην ᾿πέρν Αὐθ]ο1 οχιζαμι οὖ ΜΡ ΆΓΘἢ515. ᾿π γοῖζαμη. 

129, ἀγόρ' ἀὧν Β. ἀϑάναις Β. ΑΙά. ἀϑήναις Β. Ο. 4. ἀϑάνας Ἀ. 
190. ἐπόϑουν γα]ρ. ὨΙπα. Μοῖη. ΜῺ1]. ΕἸΡῸ. ἐπόϑευν ΒοΠΠ]. ΒΙ]. Ὀϊπά. Υ. 

Αἢγθπ5. 46 Ὁ. θοῦ. Ρ. 210. “ἐστρατάγουν Ο. 1. 1002. Βδηρ. 0998 --- 694." 

(Δ1111.) γαυϊρσαίαμπι ἐπόϑουν ποπ 501Π| 0] 71 ἀΘθαἶδβα ἀοοθπῦ Θχ θη ρ]8 οοΟἸ ]αἴα 

80 ΔΉΤΘμΒ 1. 1... Ὁ] ἐστρατάγουν οδϑῦ ἴῃ [η80΄. Μαρᾶν. 1002. δὲ. ὅ8ὶ]6 

Ερίοῃ. Ετ. 82. χαλοῦσα. 191. φϑονούμενος. ϑορῆτν. ΕῪ. 91. ἀνδούμενος. 

Πατ ΘΧΘρ]8 βαηῦ οοπίγϑοῦ 8 ἴῃ εὐ. Υ. 1014. 214. τυ ἂν Β:,ΖΙ͂. ψαϊρ. ἢ 

τοι Β.. τε τηδ]ῦ Ε]Π15]., 6011. 119. Ἐδὺ φαΐριῃ τὺ Πουϊθασα ρτὸ σε. ΟἿ. δὰ τ. 
Εᾳ. 1225. ΤΠθοοι. 1. 18. τίς τυ χατατρύχει; 11. 101. Σιμαίϑα τὺ χαλεῖ. 

Υ. 41. 116. ΥΠ|Ι. δῦ. θῦ. Χ. 15. 26. ΧΙ. ὅ. 28. ΧΥ͂. 40. 41. οὔο. ΒΟΡΒτοπ 
Βὺ. 11. ἐγὼν δέ τυ καὶ πάλαι ὥψειον. ὃ. οὐχ ὁδεῖν τυ ἐπείχκαζε (ἐπεύγεζε): 

ΒῪ. 91. τί τυ ἐγὼν ποιέω; Ἰ)ογόὰ5. ρορία ἂρ. ΑΡ0]1. 46 ϑιυπί. ρ. 120. ὥς 

τυ φιλάσω. ΤΡΙᾺ. μ. 191. (οἵ, 46 ῬΙόοπ. Ρ. 928.) χαὶ τυ φίλιππον ἔϑηχεν. 

ΕΌΥΠἃ τὲ ργῸ σὲ οχϑίαῦ ΤΠ θοον. 1. ὃ. (αἱ ν. Μρὶπ.) οὖ Οδ11Π[{π|. ΕἾ. 114, 

φίλιον Β. πὰ. φίλον Δ.6. ᾧπερ γαυ]ρ. ἅἄιπερ Β.. ἅπερ «1. Α14. Ῥοουῖθα 
ΡῖῸ ὥσπερ, αὖ ἱπίτα 759. 907. Τγ8. 84. 1000. 1008. 1255. ΤΠΘοοΥθπ5. Ὠαθοὲ 
ὥσπερ ΧΙ. 94. θ4. οὐ περ (568 ρτο οὗπερ) ΙΥ͂. 88. 4 6 ΑΙτοπ5 Ὁοτ. Ρ. ὅ10. 

191. πόνηρα Ἰρτὶ οὖ νὰν. πονηρὰ Ὠϊπᾷ. οἷο. χόρι' Α. Ο. Τ΄ ζχόριχ᾽ 
(αςο. 61:85.) Εὰ. χόρε γ᾽ Β. Ῥ. “1. Αἴ4. Βι. χώρι᾽ ἘΠ]μ15]. Ὠϊπᾷ. ΒΕΥρκ. χορίδε᾽ 

Β6η:]. Β]. 1. (Βυτηὰ ἀδηπαΐα ῬΟ]]. 11. 17.) χοιρῖ ν8] χοιρίδι᾽ ὁ0Π]. ΒΙ. 
(Οἵ. ττ1.) χόρι᾽' ἀπ᾿ ἀϑλίω πατρὸς Βοϊδῖρ. Ἐπᾶτν. ϑόρῃ. Οβᾶ. Ο. 48. χόρια 
χκἀϑλίου Ἐ]Ιη5]. ἢ. 118. ΑΠγθη5. Ὧ(θ 18]. Τ)οσ. Ρ. 111, ΜΆ]]1ου. ΒΙΌΌ. χόρια 

χἀϑλίω Μοῖη. Κώρα Ἰορὶθαν ἀραᾶ ΤΉ ΘοοΥ. 1. 82. ΧΥΠ. 86. ΧΥ͂. 120, ΧΧΥΠ. 

04. χῶρος ΧΥ͂ΙΙ. 606. Ερ. 18. Εὖ Κωραλίσχος Ἰλογῖοδθ θα] 6 ΕΡΠ Οἱ ποθὴ 
οϑὺ. Αωρῆτες Ἰεριαν ἴπ {ἰ0. τεῦ. 2084, 180. 185. Κώρα ἄθὰ Οτοῦ. 9501. 

(ὐμὐνα χόρα οϑὺ 1,Υ5. 1908. οὐ ἴῃ {{0.- Ηονιηΐοπ. 1191. 1199. 1900. χόριον 
οδύ ΤΏθοον. ΧΙ. 60. [Εὰ}0]. ἂρ. ῬΟ]]. 11.11.1 1 γϑῖα ΕὟὙ. 11, 8. ΕΡΊοΝ. ΕὟ. 28. 

χοραχίνοι τε χοριοειδέες. Κώρι" ἱπρτοῦαῦ Αἤγθηβ 4 Ὦ. Ποῦ. Ρ. 171, αδὶ 
Του πὰ χόρα ρΡούϊα8. πᾶ χούρην (]. 1. 1064) ἴῃ τηϊέΐοτο Ἰουϊᾶθ γα] ἶββ8 

οβύθπαϊς. Οα. κόρια πατέρος ἀϑλίω. ὙῈ1 ἀλλ, ὦ πονηρῶ χἀϑλίω πατρὸς 
χόραι. ϑοᾷ γοδπι 50] ρύπτ δ) οὔϊδηη ΠΊΠΠΟ ΒΌΒΡΊΟΟΥ 6558. χοιερῶ γ6] μοίϊα8 
χοιρίδι᾽ (οἷ. Ἰοοῦ, Πὰν. χόριχ). Τὰ ομΐπι αἴοὶ ΒΟ]ΘΓΘ. ΡῈ 6118. βα 8. πούαμῃ 

(οἵ. τῖ8. ΤῊ. 289, οο.). Ηυϊὸ δαΐομι Ἰθθ0 ΠΥ 15 Ομ ηϊῦ πᾶθο ΔΡΡΟΙ]αἴϊο. 
ΟἿ, 894. ὦ χοιρίδια οἴο. Οφέοσαμη οἵ, ἔπσ. ῬΊοοι. 1110. ὦ φίλα πεσήματ'᾽ 
ἄϑλι. ἀϑλίου πατρός. ἀϑλίου νι]ς. Βουρκ. χἀϑλίου ἘΠΗ18]. π. τη5. ΜᾺΠ]]. 

ΒΡ». ἀϑλίω ΒεΘπί]. Ε]μη8]. Ὀ᾿πᾷ, χἀϑλέω Μρίῃ. 
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γ ἈΝ - Ὑ] " «! , 

ἄμβατε στοττὰν μᾶδδαν, αἵ χ᾽ εὑὕρητέ στα. 

ὡἽχούετε δὴ, τεοτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα. 

192. ἀμβᾶτε Α. Β. Ῥ. Β. Γ΄ “1. Α14, Βε. Ε]Πη5]. ΒΟΚΚ. Τ1πα. Οχ. ἄμβατε 
Πῖπα. Βουρκ. Μοῖπ. ΜᾺ]. “ὈΙχι ἀμβᾶτε ρΡορύα, αἰἰὰ δοίουοβ εἰσελθόντες 

χατὰ τὴν ὀρχήστραν ἐπὶ τὴν σχηνὴν διὰ χλιμάχων ἀναβαίνουσι, ἐοδία ῬΟΙΠΟΘ 

4, 121. Ἐδάοῃη ἀἋ6 οδιιθὰ αἰχὶύ ἀνάδος ν. 345. ἀνάβαινε Βη. 149. οΒγ. 

998. 1841. ΕΤΙΜΒΙ,.. ἘΌΡΟ]15. ἂρ. δυϊαᾶ. 1. ν». 208. ὡς μόλις ἀνήρρησ᾽ (ἴῃ 

Β0ΘΠδ1 5006). οὐδέν ἐσμεν οἱ σαπροί. ποττὰν Β. ἢ. ποτὰν Ἀ. ποτὶ 

τὰν (Ὁ. μάδϑαν Ἰἰῦν]Ὶ οὐ να]ρ. ΕἸΠη51. ΒΟ. Βουρκ. μᾶδδαν ὈΙπά. βἴο, 

ΤῈ δοδοπύπ νυ. γδο. Ὁ. 72, 100. ““Βουθοθαῖαν μάδδαν, πἰδὶ ἰουῦθ ουτηἃ 

Τουΐοα α ῬΥΘΥΪ οδῦ Ῥσοπαμποϊαΐα. ΤΙ] ΤΌΤ ἴῃ Πδὸ Τὰ διούου ἔα 5. Π]]ὰ οϑύ. 

Νὰ Αὐὐοαπι ἀποατιθ ἰουτηδη μᾶζα ΠΙΡταΥῚΪ ὑδηΐα) πὸπ ὁοηβίύα ἴον μάζα 

50 απ οοπύγα ΤΘΡῚ]Δ 1) ἩγΟ ΔΗ σι. μι. λ. Ρ. 951, 19. (Ὀ1πα.}) Υ. ΟΥδιμου. 

Ἀποοῆ. 117. γν.. 282. 60]1. Ρ. 298. οὐ 1,00. Ῥαχαὶ. Π1. Ρ. 400. ὅ'6Π0]: οἱ 241ε- 

γαρεῖς δὲ τρέπουσι τὸ ζᾧ εἰς δύο δ. Εΐγηι. Μ.ο δ18, 21. μάδδα. ἀντὶ 

τοῦ μάζα “Τωρικῶς. διυϊᾷ. 5. ν. μάζα. δῖος χρήδδετε 184, πα Ἀ. (αα.) Β. 

ΟὐσπΠ|5. πὰαὶ Γ᾿ πῷ Τ΄ πᾷ ἘΠμ5]. οο. ΟἿ, Ῥιπᾶ. [ϑ}. Υ. 89. ΤΆΘΟΟΣ. 

1.08. 5΄᾽ ι:ο ὅπα ΔΛοΝ. 148. Τ1,γΧ8. 118. πᾶ Τιγχ8. 980. ΤΏ οοΥ. 1. 66. ἹΠ. 1. 

ΧΥ͂. 88, οὔο. Υ. Αἤγοηβ. Ποχ. Ρ. 869. 

198. ἀχούετον (810 ἃ. Β. Π. νὰ]ρ. ἀχούετε (.) δὴ, ποτέχετ᾽ (51. Β. (Ο, 
ἘΝ. ποτ᾽ ἔχετ᾽ Α.) ἐμὴν 101] οὐ νὰ]ρ. ΕἸπι5]. Βουρκ. ἘΠῸΡ. ἀκούετε δὴ, 

σπιοτέχετ᾽ ἐμὴν Βοηΐ]. ἤουμι. (46 Μοίν. Ρ. 153.) Β]. ΜΠ. ἀχούετον δὴ, πότεχ᾽ 

ἐμὴν τὰν γαστέρα Ἐοϊδὶρ. Οοπ]. 84. (Οἱ, ““ΜορΑγο 515, ᾿πααϊξ, δα ππδ1η 

56. ΠΙΠΊατ ΟΠ οΥ ἰδ, πα τη ἀπο τὐγδιηα το Ομ 6 ]]α5ϑοῦ." οτρὰ ἀχούετον 

δὴ Ἰοραμέιν οὖ Ρ]. 70.) ΤΠ. Ργο». στη. ΕἸ. 1). Μ. γΡ. 184. οὐ δπον. Ἐχϑτο. 

Ρ. 141. ἀκούετον δὴ, ποτέχετον (ἁπὺ πότσχετ᾽ ἐμὶν) ὁ0η1]. Ε]ΠΙ5]. (ΟἿ, ποτ- 

" ϑέμεν ἘΡΙΟΒ. ΕἾ. 94.) ἀχούετ᾽ ὦν ποτέχετ᾽ ἐμὶν ῬυϊίΖϑοι. δα ΤᾺ. 790. 
ἄχουε δὴ πότεχέ τ᾽ ἐμὶν Οονοῦ. Μοΐη. ἀκούετον δὴ, ποτεχέμεν Τ)0ΌΥ., 

ῬΙΟΠΟΒΊΘΠ. ΟΥἸ ϊ ΠΙΟΠ ΘΠ 5. οἰΐωτη Ῥ]. 113. 151. ΝᾺΡ,. 090. οτα οδύ Βα] 1] 

ΘΠ ἀα 0, Π8 ΠῚ ΔΠ ἃ 5. ΠΠ10]ὰ5. ΔΙ]Ο αἰδαν, τὖ οϑύοπαῖῦ βοαπθη5 χρήδϑδετε 

ΘΘΙΠΙΡΟΙ δαῦοη ἢ ΒΘ ΠΟ ΗΠ  θῈ5. ΟΟΙΠΡΟ]]ΔΠ5 οὰ5. Ὀ] 811 αὐξαν ΜΙΘΡ ΓΘ 518. 

ΞΔ0Ρ6. διυιΐύΐθηι Ὁ] γΆ]Θῖὰ ἴῃ ἀπα]θπὶ ὁοΥτπιροσαπῦ ΠΡγαΥ (οἴ. δα ῬΊ]. 18. 488. 

Νὰ. 1506). ΑἸϊοχαὶ ποὺ ἀἰβρ!ϊοοτοὺ ἄχουε δὴ χαὶ πότεχ᾽ ἐμὴν, γνο] 
ἄχουε δή νυν χαὶ πότεχε (ν01] γυν, πότεχ᾽ ἐμὶν) τ. γ. 6] ἀχούετον δὴ, 

ποτέχετον τ. γ. Οδοβασα δαΐθιη ἷπ ἀχούετε δὴ (Υν6] νυν) ΠΟ ΠΔΡῚΒ 

οἴοπᾶθτο ἀοθοῦ ἀπδηὶ ἴῃ αὐτίκα δή μάλα. Οοὕογαμι 1000 ἱποχρθοΐαϊο 

Ἰορίᾷθ τὰν γαστέρα γῖο τὸν νοῦν, αὖ ΤἈΤΠΘ]1οὰ5. Δ]]ΟΟΤΘΠ5, 5.5.0, 
Οὐ Κα. 1014. ἄχουε δή νυν χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. ΝᾺ}. 15. 
Αγ. 688. ὕ8βρ. 1015. Ρ]. 1706. ἀχούετον δῆ. “Μοπάοθαη. οϑὺ ποτέχετ᾽, 

ααΐρρο οαππ ἀδοίγ απ) ἃηΐθ ἀπαρδοβδύμπι δἰβέαῦ, αὖ ππομι!ὺ ἩΘΙΤΩΔΗΠΙΒ. 

Ῥ. 1585. Αυὖ Ἰεσροπάπιη ποτέχετον τὰν γαστέρα, δαῦ τοροπθπᾶδ Τ)ουϊοα 
ουτῖα, ἐγ βυ θὰ δουϊϑυϊ, ααἱ Αὐ οἷ οδὺ πρόσχετε γ6] μοί ᾿πρόσσχετε. 

ΒουΐοπβοΒ πότσχετε Αἰχῖδβθ τηϊπίηθ δἰ βυυημαγίιη :- Αὐὐοο5 χατφϑέμενος 
Υ6] χαπῳφϑέμενος Αἰχίβδθ 58 5 οοπβίαῦ οχ τιγὶ ΒΌΡΡΙ. 894. ΕἸθοῖν. 1299. 
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Πότερα τειετιρᾶσϑαι χρήδδετ᾽ ἢ σεεινῆν χαχῶς; 
ΚΟΡΑ͂. 

Πεηερᾶσϑαι τιετερᾶσϑαι. 188 

ἘΠ65. 818. Νυχηθυαπι ἀπ8]6 1} οατη Ρ]Ὲ78}1 ρου βέσση Πα 65 ΘΟ ΠῚ 8101, {πὴ 

ἰπ ῬΙαΐο 13. χαχόν τι μ᾽ ἐργάσεσϑε χοὐχ ἀφήσετον. ἴπ Νὰ. 1500. γνοτὰ 

βουρύπτα 6886 υἱἀθίιν τέ γὰρ μαϑόνϑ᾽ ὑβριζέτην εἷς τοὺς ϑεοὺς, ἰ καὶ 

τῆς σελήνης ἐσχοπεῖσϑε τὴν ἕδραν; ῬΥΙΟΥΘΙΙ ὙΘΥΒΌΠῚ ἸΠΒΙΡῊΪ αἰ γογβιθαῦθ 

διπθπἀδσιπῦ ΠΡγατὶϊ οὐ οαϊζουθβ, ααἱρρα αὶ ποβοϊσθηῦ βθουσηδηη ῬΘΥΒΟΠΆΤΩ 

ἀπά]θ πὶ παπαθᾶτη ἃ ὑθγίϊα ἀἸνθυβαμη [αΐ556. Εοάθιη ἀποίαβ θυτοτ ΒΊΠῊ- 
οκίπβ εἴἔχετόν γ᾽ 6αἸα1Ὁ ἰπ ὅόρῃ. Οϑᾶ. Τγτ. 1011. πὶ τϑοῖθ γα]ρὸ τορτδθ- 

βϑιξζαίαν σφῷν δ᾽, ὦ τέκν᾽, εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας. Τα Ἔϊαγ, ΑἸΟ. 

604. τοιάνδε χαὶ σὺ χὴ τεχοῦσ᾽ ἠλλαξάτην. Τί ααοαπα ΘΟ ΟΠ ΟΠ ΠἾΠΠῚ 
ΘΟ] τα δδασσα ἀραιὰ Αἴπθη. Ρ. θ90 Β. ἀεὲ σφῷν χλέος ἔσσεται κατ᾽ 
αἴαν, [ φίλταϑ' Ἁρμόδιε χἀριστόγειτον, ὅτι τὸν τύραννον χτανέτην | ἴσο- 

γόμους τ᾽ ᾿ϑήνας ἐποιησάτην. Ἠδδο οὐϊδιη τησίαν!ῦ Βυπποκίαβ Ἀπα]θοῦ. 

Ι. Ρ. 156. Ῥτδοίθσθα νϑτὰ βουϊρίατα ΔΙ] αποίϊο5. ἃραα ῬΙαίοπθιη ὀχ θοΐαν, 

αὖ εὑρέτην Ἐπίηγά. ρΡ. 191 Ο. ἐπεδημείτην 1018. ἐμαϑέτην Ῥ. 198 Εἰ. ἐχοι- 

νωνησάτην ἀθ Τιερσο. 6. Ρ. 800 Β. εἰπέτην ϑ'γΡοβ. Ρ. 1188 Β. [1 οδοίο- 

Υἱβ Ῥ]ουίβαθθ σϑίθσαμη βουϊρύοσιιη ΙΟΟἷ8 ΠΡ ΤΙΟ5. 5101 ΟὈ οι ροταπίθβ Πᾶ- 

Ῥαργιπὺ ρσυδιητηδύϊοϊ ΑἸοχδπασϊηϊ. ὅ'8α πᾺ]]πὶ τ θη] 1] Ὑἱαββθ σϑυβατη απ] 

γΟΥΔΠ) ΠΠἾ15 ῬΘΥΒΟΠΔΘ [ὈΤΙΠΔ ΠῚ πὸ δαπἰα. ΟΡδίατο απυϊάθηῃ νἱάθύθν 

Ἠοτηοσιβ 1]. Θ. 455., υοὲ νυ]ρὸ Ἰοριθαν οὐχ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων, 

πληγέντε χεραυγῷ, ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἵχεσϑον, ἵν᾽ ἀϑανάτων ἕδος ἐστίν. 

ρα ἴπ ΠΠ0Ὸ Ἰοοο, αᾳαϊοααϊᾷ 486. Πστηθτὸ ἀπ8}1} βἰαϊπαῦαν, ἱπάπθῖθ ΓΘΡΟΒ6Π- 

ἄυσπι οδῦ ἵἕχησϑον, αὖ 510 ἂν ἵχησϑον ἰαὔασαπι ΗοΙηου]οσση ὉγῸ ἕξεσϑον. 

ῬΟΙΙῸ ΒΟ] οη απ οδὺ χαμέτην 1]. Θ. 448, λαβέτην Κι. Ὁ48. ἑπέτην 41. 110. 

ἠθϑελέτην 181. ἠλϑέτην ΑΘ560ῃ. Αράιη. 1210. ἐφύτην ὅορῃ. Οφᾷ. 60]. 1879. 

ἐβάτην 1096. ἀπεφυγέτην 1189. ἐλαχέτην 1140. εὐδαιμονοίτην Επν. Μοᾷ, 

1013. ὁρῴτην ΑἸ΄ο. 218. ἠρχεσάτην ΕἸ. 1800. ξυνωμνύτην (π}1 τη] ξυνό- 

μνυτον) Ατυἰβίορῃ. Ἐφ. 2386. ξυνεβήτην ΥεΒρ. 861. ἠλϑέτην Ἀν. 112, ΤΉ ΘΒ. 

1158. ἐμελλέτην ῬΙαύ. 108. φϑανοίτην ἀδῦ. Ῥ]ατα ΘΧΘΙΉΡΙα ἰπΐου ᾿θρθη- 

ἄχμη οὐβθυναΐα οποία πϑρὶοχὶ. (ἀὐδιηχηδῦϊοῖὶβ ΑἸοχδπασϊπῖβ αἀΘΌΘΗΝ5 

οὐὔϊαπι ῬΥΪπιδ Π ῬΘΥΒΟΠπα ΠῚ ἀπ 6 πη), αἀαδηὴ [ο. ἰδηθαμπι ἃραδ Ῥτοθαΐοβ 8601]- 

Ῥίοτθβ οἰϊοπαὶ. Ἠοιηθσαβ Π. ψ. 480. δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμε- 
ϑοὸν ἠὲ λέβητος. ϑορῃ. ῬΆΏΪ. 1019. λῴω τιν᾽ ἡμῖν᾽ νὼ μὲν οὖν ὁρμώμε- 
ϑον. ἘΠ. 960. ἀπεστέρηχε, χαὶ μόνα λελείμμεϑον. Ὁρίαπο. τϑροπομᾶᾶ 

υἱοῦ ρυΐσηα Ῥουβοπὰ ΡΠ] 1115, ααδηὶ ἴῃ Ηοιηθτο τα] ϊ ἃρηοβοιπί. Ηΐϊὰ- 
ἔππι ἴδοι] νἱΐοβ Ιορθηᾶο περιδϑώμεσϑ᾽. Ιῃ ΌΡΠΟΟΙΟ ἔνασαὶ ἔῖ886 ΠΌΤ 5 
οομπϊοῖο ἀπα]ὶα νὼ οὐ μόνα: αὰἃ οὐϊδηλ ἀθ οδπβὰ ἴῃ Ρ]αὖ. 447. οομίνα 

ΟἸΠΠ65. ΠἰΌγῸΒ, ἀπδηξαμ) βοΐμηιβ, ροϑῦ ἀπολιπόντε ΕὙΔΟΙπαΒ. φευξούμεθον 

ἱπνοχὶῦ, το]ϊοῖο διαμαχούμεθα ἴπ Ῥγοχίτηο γοσϑα. δ οσαμ), πὖ φΟποοδπι 
φευξούμεϑον Οτγδθοιπι 6586, ἀπο αὐἰάοθπι ΔΘΡῪΘ ΘΟΠΟΘΒΒΘΙΪΠΙ, ΠΟΒΟΠΙΠΙ 
Δ Πᾶς ἀχριβείᾳ Ἰοπρθ ἃ]Ιθηαμ ἔπαθα ἀροθθαμπῦ βοαπθηίία, Αν. θ64. χαὶ 

γὼ ϑεκασώμεσϑα τὴν ἀηδόνα. ἤδη. 880. εὔχεσϑε δὴ χαὶ σφώ τι πρὶν 
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ΜῈ. ᾿Ἐγώνγα. καὐτός φαμι. Τίς δ᾽ οὕτως ἄνους 
ὃς ὑμέ χὰ πρίαιτο, φανερὰν ζαμίαν; 

τἄπυ λέγειν. ῬΙαί. 008. ἢ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι μ᾽ ἐνταυϑὴ  μεταπέμψεσϑον. 

Τιοοιδ οΡβουναῦαι αἱρ Ἰββίπηβ οοῦ ἤδη, 1419. χωρεῖτε τοίνυν, ὦ “]ιόνυσ᾽, 

εἴσω. “11. τέ δαί;  Π... ἵνα ξενίσω σφὼ πρὶν ᾿ἀποπλεῖν. “11. εὖ τοι λέγεις. 

ιχὶ ὀνοματοϑήρας ῬοΙηροίδητ5 ἃΡ. Αὐμθη. Ρ. 983. πρότερον γὰρ συντρι- 

βησόμεϑον, ἔπειϑ᾽ οὕτως ἀπολούμεϑον." ἘΠΜΌΠ,. ““ασχῃ ἐγ ρυδομαχη οἵ 
Ροδόπη ἴῃ ὙΟΥΒΙΊ15. ἸΔΠῚΌ1ΟΪΒ. ΤὩΥΊΒΒΙΠΠ6. ΘΟΠ͵] Πχουϊηῦ οομοὶ Οτδθοὶ, 
46 απὸ αἰχὶ δᾶ ν. 417, γαύϊοηϊ ὁοηβοηύδπθαμ) οὐαῦ αὖ πιᾶρῖθ δὐϊδπι Δ 

ἀλοίγ]ο οὗ ἀπαρᾶρβίο ΔΌΠΟΥΓ ΘΟ θηῦ, (05 Ρθ85. ΘΟΠμΒοοί] γ6] ἴ ἀπᾶρδο- 
δύ οἷ5 ΨΟΥΒΙΡτ5. ᾿πΠΘ]ΘραπΠ5. Παροΐαν. ΝΟ ἰδηιθ. ἸΟΟΪ ΟΟΥΤΙρΟΠαΪ 488 

οὐἸΟἰοὶ οχοορ αυιιηῦ γϑύϊο 68, τὖ ν0] ἀχούετε δὴ, γν6] ποτέχετον τὰν, γ0] 

πότεχ᾽ ἐμὴν, Υ6] πότσχετ᾽ ἐμὶν 5ΟΥΙ ΒΟ οὔα, Π1]11ἃὰ οδὺ ααΐῃ ἃ ααἱᾷ ἀπ} 1- 
[αὐϊο πὶ παροαύ. [δα 116. ὙΘΓΔΙ 6586. Ο0Πη5860. ΠΙΡΤΟΥΩΙ ΒΟΥ ρ αγαΠ, πρὸ τηϊ- 

τὰ ππηι, ααπιὴ Υἷἱχ ὑτῖαὰ «ααύιοντνο {ὐ] ΟΠ ἀπο ἀπαρδθβίιμη ῬΟβΙ{ϊ 

ΘΧΘΉΙΡ]ὰ ἰπνοηἸδη 11", ἀμπ ἰϑηδιπι 6 ΔΗ (αἴθ 6 ΘΟΙΠΟ Θὰ ΒΈΡΘΙΘΒΒΟ 

αἰροάϊαθ οχ ἀδοῦυ!ο οὐ ἀπορϑοβύο ὁπ ροβὶ [αι ΘΧΘι}]απι, οαϊ ἄπο δοοοράπηῦ 

ΘΟΤΠ]ΘΟΤΕΠ τ ΘΟΘΠ ]ΟΤα1, ἃ] ἔθ τιμὴ Πα ἸηΟΧΘηΪ ἃρτα ΑὐΠποπᾶθαχῃ 111. Ρ. 102 Ὁ. 

αἵ μεταβολαὶ γὰρ αἵ τὲ κινήσεις, χκαχὸν 1 ἠλίβατον ἐν ἀνθρώποισιν, ἀλλοιώ- 

ματα ] ἐν ταῖς τροπαῖς ποιοῦσιν. αἸΛουτιη ΜΔΟΙΟΙΪ5 Υ 1Π|. ν. 840 Β. εἴσαγε 
διὰ πασῶν Νιχολᾷδας ιυχονίας. Νραιο ΘΗΪ Οροτὰθ ρῬγούϊπιμι οϑὺ 8118 

ΘΟΙΠΙΠΟΙΠΟΡ ΤΙ πᾶ ΠΙΡΥΔΥΙΟΤ ἢ Ῥθοθας5 ἀθρουὶ οβίοπαϊς ΠΟ γαθβ ἸοθῸ 

ἃἃ ν. 47. ἃ τη ἱπᾶϊοαΐο. (πὴ ΑΥὙἰβίορ μα Πβ νοῦϑιι, ἴῃ απὸ τὰν γαστέρα 

Ργδούου οχϑροοία ποι αἸοϊιμι οϑὺ ΡγῸ τὸν νοῦν, ΘΟΙΠΡ ΤΠ πι8 ΤΟ ὰ8. βἰ τη 1]- 

ἰππὰ8 ᾳ. 1014. ἄχουε δή νυν χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. ἘοΙΙαααμ οδὲ 

αὖ Ε]510 11 ΔηΠΟὐα 0611} ΔΡΡΟΠΔΙΙ, ΤΠΘΙ]ΟΙ 1] 6 πὶ ῬΙΟΡίΟΥ πονὰβ ατἃ8- 

ἄλιη ἀο βϑοιπᾶὰ οὐ (ου τὰ ρουβομδ (π8}}5. ΟὈΒουν αὐϊομθθ., ἀπ88. ΥΘΙΙΒΒΙ ΠΟ 

γἱἀθηύαν ἀπαύθηιιβ δ βου ρύονοβ Αὐὐίοοβ ρου πηθηΐ, Νἅιη ἄθ Ηομιθῖο 

τϑούϊα5 Ἰπαϊοανγιῦ Βαϊ δῆ πιι5 σδηητηαῦ. γν0]. 1. Ρ. 849. Νθὸ ἀπδθ ἀθ 
Ῥυΐμηα ΡΟ βοπὰ (1818. αἰχὶύ ΕΣ] "5165. οχίσα ἀα ΙΓ] οπθὴὴ. ροβίδα ν᾽ ἀοπύαι. 

1) Ῥυϊπιὰ Ῥθυβομὰ ἀ18}}5. ΕΣ] 5] οἷ τι8. ἰζοσιχῃ αἰχὶὺ δὰ Τυαυρ. ΤΡ᾿. Τάαγ, {{7. 

ἴῃη Μίαβοο (δηΐ. ἴαβο. ὁ. γν». 294." ΙΝ). [πὶ ποβίυὶ ΕἾ. 909, μύρον χίσηριν 
(οἴ. στρόφιον ὀπισϑοσφενδόνην, ἁυὖ στρόφον ὁυχὴ Ῥἰπάογο ΟΟΥΤΙΡΘΠ 1 
Αρβοι. δορί, 809. ϑᾺΡΡ]. 408), ἃπῦ ὑγταπβροποπάμθμι, στρόφιον χίσηριν 

μύρον ὀπισϑοσφενδόνην. τὰν Β. Ο. Τ᾿. τὴν (Βρ:. α) ΔΑ. 

194. πεπρᾶσϑαι Α. Ο. Β. ΤΖ. πεπράσϑαι Β. “Ι΄. πεπρᾶσϑαι Ἰερὶθαν Ῥδο. 
1011. χρήδδετ᾽ Α. Β. ΒΕ. Γ΄. χρήδδετ᾽ 4. 

80. Ὧι. πεπρῆσϑαι πεπρῆσϑαι. Ἐδὺ δαΐοιη γουββ αἰμηθίου ὈΔΟΟΠΪ 5, 
απ8]165 δαη ΤΠ οβιη. [149 --- 1144. 

180. ἐγώνγα καὐτὸς Β. νὰ]ρ. ἔγωνγα κ᾽ αὐτὸς ᾿. ἔγων χαὐτὸς . ἐγὼν 
γὰρ (Βραῦϊο γυϑ]ϊοίο ἁπΐθ τίς δ) χαὐτὸς . ἔγωνγ᾽ αὐτὸς Ῥι ἔγων γα καὐύ- 

τὸς ΕἼΠ5]. ἐγώνγα ἸορΊθαν ρῥγδοίοσθα 104. ΤΠ, γ5. 980. 990. Υ. ΑΡ0]]. θ4 Β. 

ακύ. 090, 26. οὐ Εὔγιι. Μ. 515, 17 αὶ εὖ ἀθ δοοοπύπ οὖ 46 »ὶ' βούγαΐο 

ϑροαχαΐθ ΘΧρομπίΐαν, Υ, ΑἤγθηΒ (6 Ὁ). Τοῦ. Ρ. 241. Οἵ δὰ τὸ [ηΐγἃ. 
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.72λλ: ἔστι γάρ μοι Πεγαριχά τις μαχανά. 
Χοίρως γὰρ ὑμὲ σχευάσας φασῶ φέρεν. 

Του Ἰοῦση δαΐοιη ἐγὼν, αὖ ἴῃ ΕΡΊΟΗ. ΕἾ. 114. 1294 δἰο. φαμι Ἔ,.. οὐ 5610]. 

Βυ. φημι Ἀ. Β. ΑΙά. τίς δ᾽ οὕτως) τίς δ᾽ αὖ τὼς γτον. Μεῖμ. ΟἿ, 

Τήραη. ρ. 208. τίς γὰρ οὕτως --- ἀνόητος, ὃς οὐχ ἂν δᾳδίως τοῦτον χετα- 

λάβοι τὸν λόγον; οὑτῶς ΑἸΤΘη5 ΠΟΥ. Ρ. 52. 

481. ὑμέ χα πρίαιτο Ἀ. ὑμέων (οοττν. ὑμέ κα Β.) ἐπρίατο Β. 4. ὑμᾶς ἐπρίατο 

Ο. Τοουϊοαμπι οδὺ ὑμὲ ρτὸ ὑμᾶς. Οἵ, 159. 1,05. 81, 1016. ϑορ!ν. ΕἾ. 26. οἷο. 

51. ἁμὲ γγὸ ἡμᾶς. Νοιηϊπδύνιβ ὑμὲς Ἰηΐτα 100. 1601. 8602. Βουθοπάπιη 
αθίαπιο νἱἀοῦαν ὑμὲς ααὺ ὄωμες, ὑμὲ ἀαὸ ὕὄμμε. Ἐογπδ6 ῬΙπαδυίοαθ δὲ 

ΤΠπθοογίδοαθ βαπὶ ὄμμες ὄμμε ὄμμιν γν6}] ὄμμι, αὖ οὐ ἄμμες ἄμμε ἄμ:- 

μιν 6] ἄμμι. ΟΕ, δὰ 189. πρίαιτο] πρίατο Ἐ.. Γ. ἐπρίατο εἹ. ζαμέαν 

Β. Ο. Β. δηγμέαν Ἀ. ζαμία (απᾶρ Τιδξπυπι ἃ ἃ τὴ ππι πὶ, αὖ νἱἀο αν) ἸΘρΊ αν 

ΕρΙοἢ. ΕῪ 99. οὐ 'ἴπ Τὰ. ἨδστΙδοὶ. 

188. ἀλλ᾽ ἔστι γάρ μοι (ϑῖς Α. Β. Β. ΑἸά. γ᾽ ἐμοὶ 6.) ΠΡΥὶ οὔ σα]ρ. ἀλλ᾽ 
ἐστὶν ἡμῖν ϑυϊᾶδθ ἴθ ἀλλ᾽ ἐστίν οἱ Μιεγαρικαὶ σφίγγες. Ὅπαάο ἀλλ᾽ ἔστιν 

ἅμ.) αὐ] αἰδα5. ΒΟΥ ὑπ: Βα βΡΙοαύτιν Ποἰδιρ. Ο. 104. ἄλλα ᾽στὶν ἡμῖν ἘΠΊΗΙ. 

ἀλλ᾽ ἔντι γ᾽ ἁμῖν (γ61 γὰρ ἐμὶν) Βοπέ]. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐμίνγα ΒτααΡδοΙ. ΜΠι5. 
ἈΠθη. ἃ. 1800. Οὗ, Ἐᾳ. 1080. ἀλλὰ γάρ ἔστιν (απ. ἀλλ᾽ ἐστὶν γὰρ) ἐμοὺ 

χοησμὸς οἷο. ΒπΟΙ ΠΙΟατη. μοι Ῥτοραῦ ΑΠΤΘπΒ. ΠΟΥ. Ρ. 251. Τιορίξαν οὐ 712. 
ἘρΊοΒ. Ἐπὶ 8; 19: ΤΠπδοῦν ΤΥ. 80: ὙἹ, 817. 1Χ. Ὁ. ΧΙ Ὁ 
ΒΟΡτοΙ. ΕἾ. ΤΧ. 6 ἀπρ!οαΐα ραγθοα]ὰ γὰρ οἵ. ΝᾺ. 198. ἀλλ᾽ οὐχ ἐϑέλει. 

γὰρ μανϑάνειν" τί γὰρ πάϑω: ἔστι] Νοῦ ἀοθοθδπ ἔντε βαϑᾶοτθ, ποῦ 

ΠΟΠΉΪΒΙ ῬΤῸ εἰσὺ ΤΟΥ ]Ο ΠῚ οϑῦ. ἐντὶ Ῥ1Ὸ ἐστὲ γι ββίσηθ δα Ὁ πππαπᾶϊη ἴῃ ΠοΥΪ- 

415 δηθίαπιδθ ΤΟ τ] Θ 15 οχίασο ἀοοοῦ Αἤγοπβ Που. Ρ. 519. ΤηΘοον το δπηθη 

οὐ τϑοθπουθι8 ἔγθαποπίαξαν, οὖ ἱπᾶθ οδὲ παπᾶ ἀπθίθ απο Τουϊοῖτη 

14 ταδαΐ ΑΥΘΡΌΥα8Β. ΟΟΥ. Ρ. 280. Τιβρὶ χαΐϊάθηῃ αἸοϊξαν ἴῃ Τπβοῦ. ΕΘ Δ}. 

Βοροκῃ. ἱ. Ρ. 26, 564. τϑοθῃίιοσὶβ Γουΐαββο ἀθία ϊβ θὰ δὲ. ΕΌστδ γσαϊρα- 

τὴβ Ἰοριξαι ἴῃ ΜΙΘΡΆΓΘΠΒΙ5. ΒΟΙΤΠΟΠΘ ἰηΐτα ν. 798. 169, 118 (στιν). 185. 786. 

190. 108. 148. 980. ἩρΙου. ΒΥ. 28. 51. 90: 94. 95. 96.100. 1 ΒΕ  ἸῊν 
168. ΟΠ 6114. ἘΠοά. ν. 160. ΤΙῦ. Ἡοτδοὶ. 11, 80. ΒΠοά. 2905. ΤΉΘν. 9448 οἷο. 
Τῃ Βορούϊ 5θ.Π0ΠῸ Υ. 8195. Ἰοριαν ἐστὶν. 900 ἔντ᾽ (4. Ὠϊπα.). 908. οὐ ἔντ᾽ 
ῬΓῸ εἴσ᾽ 905. Θίδᾶῖο Αἤγθηβίο πὸὰ αι ἴθ ἈΒΒΘΗΌΟΥ ἔουτηᾶμη ἐστὲ 

(51 1 οουτιρύα δὲ ἴῃ ἐντὶ) πρίαπθ Τουϊοῖβ ἃη ϊα 8 βου ρου θ5. τοϑϑϊ- 

τπθηΐϊ. Τίδαπο ἔστ᾽ ῬγῸ ἔντ᾽ ΟΟΥΓΙΡΌΠαῸΠΙη οὐ ἴῃ ΕΠΡΙ Ομ στὴ ΕῪ. ΑἴΠοπ. 

Ῥ θυ - μαχανὰ Β. νὰυ]ρ. μηχανὰ Α. Ο. Ἐ. 1. Ἐογηὰ μαχανὰ Ἰοριϊατ 

Ριπᾶ. Ῥ. 1. 41, Π|. 602. 109. ΥἹΙ. ᾽8ὅ. 18: Νεῖη. 11. 22. Βορῆν Δ’ τον 
δῖ. σιάδη Ῥγὸ πήδα Τιγ58. 1516. οὐ “ϑάνα γγὸ “ϑήνη. ΟἿἮἁ φέϊαπι 1, ξιπαπι 

τῇ ἃ Οἢ. 1 ἢ ἃ. 

139. χοίρους 110γ] οὐ νὰ]ρ. Βουρκ. ΜᾺ]]. ἘῚΌΡ. χοίρως ΕἸΜΙ]. ὨΙπᾷ. Μοῖπ. 

Ἰ)ογϊοαη σῶμαι ΡγῸ σοῦμαι, σῶται ῬγὸῸ σοῦται ἰγδᾶϊ! Ἡδδγοαβ. Ἰοτίοα. 
αουύ βωλὰν οὐ ὠρανὸν Οτδιημ). Νίοοιτη. Ρ. θῦ9 ὅθι. “Οἱ, Βδπρ. 6098 -- 
090. Ο. 1. 1062. ἐχγόνους. Ῥδπρ. 696. 698 --- Τ00. προξενους.᾽" (Μ 11.) ΟΣ 

4 ΤΚγ85. 108, ὑμὲ σκευάσας] ὕμ᾽ ἐνσχευάσας τη] ῬΟΥΒοπιιβ, 601]. 486. 
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Περίϑεσϑε τάσδε τὰς ὁιτλὰς τὼς χοιρία. 740 

Ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ εἶμεν ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός" 
ς ν ᾿ δ ς Ἐπ γ ΟΣ τ οἱ Ὁ τὴ ὡς ναὶ τὸν “Ἑρμᾶν, αἴπτερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαδις 

ἄπρατα, τεειρασεῖσϑε τᾶς λιμῶ χαχῶς. 

Οὗ, δᾶ ἤδη. 529. ὅδ βαρτὰ 121. εὐνοῦχος --- ἐσχευασμένος. ὑμὲ Β. Γ-. 
οὖ σὰ]ρ. ὕμε (. (αὖ νἱἃ.) ὑμὲ Α. ὕμμε Β. ὑμμὲ 41. φέρειν ἸΠΡΥῚ οὗ 
γα]. ΒοΙΡκ. ΜῈ]]. ἘΠῸΡ. φέρεν Βτ. ἘΠΙη8]. ΒΕΚΚ. ὨΙμ4. Μοῖη. ΟΥ, 188. 

192. (941). Μοίτχισι ροβίμ!αῦ παίειν 890. ΜΠΠΟΥΙΒ Πουϊα]β Θ5886. [ΟΥΠΊΔΗΙ 

ἰπ -ξὲν οβίθπαι!θ ΑἤγθηΒ Ποῦ. Ρ. 308. (οἵ. 110). 

140. τὰς ὁπλάς] τὰς σπολὰς Νάποκ. τὰς στολὰς 60η]. Μοῖη. Βοι]Π]οοῦ 

αὖ Ρ61165. Ρουθ] πδ 6 1η{6]Πσα παν. “ΜΔ16 τη6 Βαθοῦ ψαοα Ῥᾳ61186. ἀπρὶι- 
1ὰ5 περιϑέσϑαι 1υ θη, αἀπὰ8 5ῖ ὑδπαπδπι ὁ] 0605 ἱπ ἀπο πδ 5. 6586. αἀἴθθ ΤῸ 

νοϊαϊύ, ὑποδεῖσϑε ἀἴοθτο ἀοναϊῦ. ρα ἕαΐθου τούπτη {Ππ4 θ᾽ ἀΠΡῚ]15 βῖνο 

ἱπαπιοπαϊθ βῖνθ ΟἸΤΟΠΠ ΟΠ ΘΠ 5 τη ἱπορἐϊδβδίηθ δχοορι αῦπιση νἱάθυὶ." 

(}161η.}. Τρβθ αὐἱᾷ Ἰαΐοαῦ ποπάπμι ρουβρθούαπι Πα 60. τῶν χοιρίων να]ρ,. 

τῶν χοιρίνων 601]. Μοίη. (δε τῶν χοιρείων γμούϊτι8Β αἰοοπάϊτπη ἐπϊ5ϑοῦ.) 

τὼς (γγο ὡς, οἵ, 702.) χοιρία ΡΥ} ΠΟΥ ΟΠ] οἱ Ἡδηηακου. Τρ56 δοπίαθδπι 

τὰς χοιρίων, ν6 1} ᾧ (ἀι) χοιρία. ΟΠδπαϊἘ οοτέο ἀτγέϊοι]αβ. ἴῃ γυ]ρσαία. 
141. ἦμεν Α. Ἡ. δυϊα, ἴῃ σῦς οἱ ὑς. νὰ]ρ. Μοΐῃ. ΒΙΡΡ. ἦμες Β. ἡμὲν Γ. 

εἰμὲν Ο. εἶμεν οὐ δ οὐ 771 ΠΙπηα. ΜΏ]Π|ΟΥ. οὐ Αἤτοπβ ἀθ ἢ. Ῥοτ. ῥ. 170. 

εἴμεναι Ἰορτίαν {τῦ. εἶμεν ἴῃ ἘΡΙΟΠάγτΐ ΕὟ. 94. 95. 97. οὐ {115 ΜΟρ αν η- 

δίατη ΟΠ Ἶθι15. ἃΡ. ΒΟΘΟΚΕ. 1052. εἦμεν οἱ ἐνεῖμεν ἴῃ Προγοῖο ἀπαρη. ὅθ 
ἦμεν ἴπ Ποογοίο ΒυΖαπέ, ἂρ. Τ)6πι. 46 ογ. 90. ϑουθυϊουὶβ Πουαἷβ 6586 ἦμεν 

ἀοοοῦ ΑἸ σοπ5 Του, Ρ. θ22.. ΠῚ ΘΧοι}]ὰ 6 ΒΟΥ ΡἐοΥθιι5. οὐ Εἰ{π|1158. ΘΟ ΠΡΟ ΠΥ. 

142, εἴπερ 11ΌΥῚ οὐ γπ]ρ. αἴστερ ἘΠΠ15]. Β]. ΘΙπα. δὲο, ῬυῸ}. Μοῖῃ. Οἵ, 192. 

188. 830. ΑΒ γθη5 ΠΥ. Ρ. 580. ἔξει "ΒΟ. Τὶ ΧΙ σα ρὶ ἡξεε Ἂ; ξεῖν᾽ ἘΣ 

ἐξεῖτ᾽ ΒΠ]ΤΉ5]. Τ)ῖπη4. Β]. Μεοῖπ. οἵο. Του] οαλη Ῥτὸ ἥξετε. ΟἿ, τ50. ἵκομες. 820. 

ἕχει. Τ,Υγ8. 81. ἵἕχει. 1017. ἵχομες (ἰἴὰ 165.). ΕρΙΟΏ. ΕῪ. 26. ἵἕχονϑ᾽. Τ6πι. 

ν. 1012. τοὺς ποϑήχοντας (ποϑίχ. τοοῦθ 1.} ἴῃ οτϑοα]ο Π)6]ΡΒῖοο. Υ. ΑΠΤΘΠ 5 

46 Ὁ. Του. Ρ. 188, οὐ 844. οαἱϊ εἵχω ροξϊιβ ἀπᾶπὶ ἵχω 50] πα πὶ νυἱ οὔτι, 

6011. ἘΡΊοΙ. ἘῚ, 19. εὕχω (1 Αὐμοηδοὶ 1001). 24. εἴχαι (1. 6. εἰχε). ϑδρρ!. 

ΒῪ, 2, 8. εἴχει (1ἴὰ 11011). Ἡθβυοι. συνείχη (συνείχει 9): συμφέρει. ()ποσιιηι 

οἵ. Ταῦ, ὁοπγοπὶί, ΜΙ βουρύατα εἴχκω παΐα νἱἀθέαν ὃχ Γέχω. οἴχα- 

δις] οἴχαδες ἸΘΙηπηα 5010]. (τιμὴ [οτηᾶπ) Πουΐοα πη. ο5886 ὑσαδαπὺ Εἴγτη. 

ΝΜ. ν. 611, 24. οὐ ατορ. Ο. ῥ. 2380. 864. 5ἴῖο χγαμάδες οὖ χαμάδις, αἱ 

Κορπ. δα ὅτορ. 1. 1. Οἴχαδε Ἰοριταν Τππο, Υ. Τ7. οἴχαδις Τ)ουϊοαχῃ αἸοϊ αν 

ἃ 90. ατδιημι. 348 Ὁ. οὐ πὸρ ποιηϊπαΐα αἰα]οοίο αἴἴουθαν Ὁ ΤΗρορποβῦ. ΤΠ. 

168, 22, οα. Οχ. ΟἿ, 119. ἘΡΙΘ.. ἂρ. Αἴμοπη. Ρ. 286 Α. ἐπεὶ δέ χ᾽ ἵχω οἴχαδ᾽ 

εἷς (ἰὰ Ῥ. Ὑ. 1,.. οἴχαδις Π1π4.) χαταφϑαρείς. Ἐογτπᾶτη οἴχκαδιες φῥτορδῦ. 

ΑΠγθηΒ. Ὁ. Ποτ. Ρ. 81:9. Ξ'πΉ1]Π1ὰ ϑαπῦ χαμάδις, ἄμυδις, ἄλλυδις, χαμάν- 

δις, ἀγράνδις (ἀγοράνδις ΑἸΤ6Π5), Ὀλυμπιάνδις. ΟἿ οὔϊδιη ἄνις 198. 

Οδέθσαπι οὐ οἴχαδιες οὖ οἴχαδε ἃ( ἀοοαβαίί νη οἶχα ἃ ΟὈβοϊοίο ποιηϊπαἰϊνο 
οἷξ Τοττηδύαμη τοίθυθηδ τποθοῦ Αγ ΘΠΒ5 1. 1. 

148. τὰ πρᾶτα Β. νυ]ρ. τὰ πρῶτα Ἀ. Ο. Β΄. πΠρᾶτος Τ)ουϊοαμη δδέ Ῥ1Ὸ 
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ὁ7λλ: ἔστι γάρ μοι ἤΠεγαριχά τις μαχανά. 
“Χοίρως γὰρ ὑμὲ σχευάσας φασῶ φέρεν. 

Το Ἰοῦτη δαΐομη ἐγὼν, πὖ ἴῃ ΕΡΊΟΙ. ΒῪ. 114. 1294 δἰο. φαμι Ἐι. οὔ 560]. 

Βι. φημι Α. Β. ΑΙΑα. τίς δ᾽ οὕτως) τίς δ᾽ αὖ τὼς γτον. Μεῖμ. ΟἿ, 
ΤΡδῃ. Ρ. 308. τές γὰρ οὕτως --- ἀνόητος, ὃς οὐχ ἂν δᾳδίως τοῦτον χατα- 

λάβοι τὸν λόγον; οὑτῶς ΑἸ γΘη5 ΠΟΥ. Ρ. 92. 

481. ὑμέ χα πρίαιτο Ἀ. ὑμέων (οοττν. ὑμέ χα Β.) ἐπρίατο Β. “1. ὑμᾶς ἐπρίατο 

Ο. Τουϊσαμη οδϑὺ ὑμὲ ρτὸ ὑμᾶς. Οἷ, 199. Τ,Υ5. 817, 1016. ϑορῇν. ΕὟ. 20. δἷο. 

51. ἁμὲ γγὸ ἡμᾶς. Νοτιηϊπαύνιβ ὑμὲς Ἰηΐτα 100. 1601. 8602. ϑο.θοπά πη 
πθίαπιο νἱἀθύαν ὑμὲς αὰὺ ὄωμες, ὑμὲ δαῦ ὕὄμμε. ΒοΥηδ6 Ῥίπαδτίοαθ δὲ 
ΤΠ θοογίθοαθ βαπὶ ὄμμες ὕὄμμε ὄμμιν γ6] ὕὄμμι, αὖ οὐ ἄμμες ἄμμε ἄμ:- 

μιν Υ61] ἄμμι. Ο, δᾶ 189. πρίαιτο] πρίατο Ἀ. Γ. ἐπρίατο ΕἸ. ζαμίαν 

ΡΒ. Ο. ΒΝ. δημέαν Ἀ. ζαμία (απᾶθ Τιαθπαση ἃ ἃ τῇ ππι πὶ, αὐ νἱἀ θέαν) ἸαρῚ ταν 
ΕΡΙΟ. ΕΥῪ 99. οὐ ἴῃ Τὰ. ἨρτΙδοὶ. 

188. ἀλλ᾽ ἔστι γάρ μοι (815 Α. Β. Β. ΑἸά. γ᾽ ἐμοὶ Ο.) Εοτὶ οὗ να]ρ. ἀλλ᾽ 

ἐστὲν ἡμῖν ϑυϊᾶδβ ἴῃ ἀλλ᾽ ἐστίν οἱ Μ|εγαριχαὶ σφίγγες. Ὁπᾶάο ἀλλ᾽ ἔστιν 

ἅμεν δυὐ]απ5. ΒΟΥ] ὕππη βαπρι δι Ποίβιρ. Ο. 104. ἄλλα ᾽στὶν ἡμῖν ἘΠΠΗΒΙ. 

ἀλλ᾽ ἔντι γ᾽ ἁμῖν (γ61 γὰρ ἐμὶν) Βοπμέ]. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐμίνγα ΒταιΡδΟΙ. Μ8. 
ἘΠ 6η. ἃ. 1806. Οἵ, Ἐᾳ. 1086. ἀλλὰ γάρ ἔστιν (απ. ἀλλ᾽ ἐστὶν γὰρ) ἐμοὶ 

χρησμὸς οἴο. πο] τη μον φτοραῦ ΑἸΤΘπ5. ΠΟΥ. Ρ. 251. Τιϑρὶθαν οὐ 772. 

Προ. τ. 9; 19: ΤΠπδοῦν. ΤΥ. 80. ὟἹΙ. 8:.. 1Χ. Ὁ. ΧΙ ΧΡ τ 
ΒΟΡΈτοΙ. ΕὟ. ΤΧ. 6 ἀπρ]οαΐα ρᾶυθοα]ὰ γὰρ οἵ. ΝΡ. 198. ἀλλ᾽ οὐχ ἐϑέλει, 

γὰρ μανϑάνειν" τί γὰρ πάϑω: ἔστι] Νοη ἀθθοθδπ ἔντε βυαϑᾶοτο, ποῦ 

ΠΟΠΠΪΒΙ ῬΤῸ εἰσὺὴ Τ)ΟΥ]Ο ΠῚ οϑῦ. ἐντὶ Ῥ1Ὸ ἐστὲ γδυ ββίσηθ δα ῦ πππαπᾶτη ἴῃ ΠοΥΪ- 

415 δηὐί δ θ ΤΠ] ΟΠ ΘΗ 15 οχίατο ἀοοοῦ ΑΠΤΘπ5 ΠΟΥ. Ρ. 3519. ΤΉ ΘοοΥ το ἔδτηθη 

οὐ τϑοθηουθι5 ἔθαποπίαϊαν, οὖ ἱπᾶθ οδὲ παπᾶ ἄπθῖθ απο Πουϊοὶπτη 

1ᾷ ταδαΐ ατθρουαβ ΟὐΥ. Ρ. 280. Τιδρὶ χαΐϊάθιη αϊοϊξαν ἴῃ Τπβοῦ. ΕΘ ἃ}. 

ΒΟΘΟΚΉ. ἱ. Ρ. 20, 564. τϑοθῃ ουἹβ [ουίαββο δϑία 8 θὰ δύ. ΕὉΥπιἃ γα]ρα- 
ΤΙΒ Ἰορὶ ἐπι ἴῃ ΝΙΘΡΆΓΘΠΒΙ5. ΒΟΙΊΠΟΠΟ ἰπΐτα ν. 198. 1609, 118 (στιν). 180. 786. 

790. 1,γχ8. 148. 980. ἘΡΙΟἢ. ΕῪ. 28. 51. 90. 94. 95. 96.. 100. 111. 147 150. 
1608. ΟΠ 6114. ἘΠοά. ν. 16. ΤΙ. Ηφυδο]. 11, 80. ΒΠοά. 3905. ΤΉΘΙ. 9448 οἷο. 

Τῃ Βορθούϊ ΒΘ ΊΠΟΠῸ Υ. 8195. Ἰοριίαν ἐστὶν. 900 ἔντ᾽ (4. Ὠϊπα.). 908. οὐ ἔντ᾽ 
ῬΓῸ εἴσ᾽ 9095. Οιιαῖο Αἤγθηβδίο π0η ἀἀαθΙ δ ηΐο ἈΒΒΘΗΤΟΥ ἔουτηᾶπι ἐστὲ 

(5101 οουτιιρία δὲ ἴῃ ἐντὶ) πρίαπιθ Το ουϊοῖὶβ δη 15. βουϊρίου θα5 τοϑύϊ- 

ὑπθηΐ!]. Τίδαπθο ἔστ᾽ ῬγῸ ἔντ᾽ ΟΟΥΤΙΡΈΠαῸΤη οὐ ἴῃ ΕΡΙ Ομ τὶ ΕῪ. ΑἴΠ6π. 

Ρ. 86 Ὁ. μαχανὰ Β. γυ]ρ. μηχανὰ Ἀ. Ὁ. Β. 17. Βοχηα μαχανὰ Ἰορίζατ 
Ῥιπᾶ. Ῥ. 1. 41, ΤΠ]. 62. 109. ΥἹΙΠΙ. ᾿ϑῦ. 18. Νϑῖι. ὙΠ 29. ΘΌΡΗ τ 
δῖ. πάδη ὕῬγὸ πήδα Τιγβ8. 1910. οὐ ϑάνα γτὸ ϑήνη. ΟἿ, οὔϊδμι Τιαξπαπι 
πῇ ἃ ΟΠ. 1 ἢ ἃ. 

139. χοίρους 110γ1 οὐ γὰ]ρ. Βουρῖ. ΜᾺ]]. ἘΪῸΡ. χοέρως ΕἸ]. Ὠϊπᾷ. Μοῖπ. 
Ἰ)ουϊοαιη σῶμαι ῬγῸ σοῦμαι, σῶται Ῥγὸ σοῦται ἰτδᾶϊ! Ηοδγομίαβ. Πουῖοα, 

αοσῦ βωλὰν οὐ ὠρανὸν ΟἰΛδιημ. Μοοιτη. Ρ. θῦ9 ὅθι. “Οἱ Βδπρ. 698 -- 
090. Ο. 1. 1Τ0ῦ2. ἐχγόνους. Ἀδπρ. 696. 698 --- 00. προξενους.᾽" (ΜΠ11.) ΟἿ, 
δ ΤΚ8. 108, ὑμὲ σχευάσας) ὕμ᾽ ἐνσχευάσας τι] ῬοΥΒοπτιβ, 601]. 4860. 
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Περίϑεσϑε τάσδε τὰς ὁττλὰς τὼς χοιρία. 140 
Ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ εἶμεν ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός" 

ς ν δ Ὁ ἐν ΡΥ ἀρ πῇ τὴ 
ὡς ναὶ τὸν “Ἑρμᾶν, αἴπτερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαδις 

ἄπρατα, τεειρασεῖσϑε τᾶς λιμῶ χαχῶς. 

Οὗ, δὰ ἤδη. 528. ὅοα βαρτὰ 121. εὐνοῦχος --- ἐσχευασμένος. μὲ ἘΞ: 

οὐ ψῃ]ρ. ὕμε Ο. (αὖ ν.}) ὑμὲ Δ. ὕμμε Β. ὑμμὲ Ζ. φέρειν 1001 οὗ 
γα]. ΒοΙΡΚ. ΜῺᾺ]7. ἘΠΡΡ. φέρεν Βτ. Ἐ]1η51. ΒΕΚΚ. Ὀῖπμα. Μοίη. ΟΥ, 188. 

192. (9417). Μοίχιπι ροβύπ!αὐ παίειν 890. ΜΊΠΟΥΙΒ ΠΟΥ ϊα]5. 6586. [ΟΥΠΙΔΠῚ 

ἰπ -ξὲν οβίθπα!θ ΑΠγΘη5. Ποῖ. Ρ. 308. (οἵ. 170). 

140. τὰς ὁπλάς] τὰς σπολὰς Ναυοκ. τὰς στολὰς 60η]. Μίοῖη. οὶ Ποῦ 

αὖ Ῥ61105. ῬΡΟΤΟΘ]]Π1η86. ᾿Ἰη 6 ]Πσαηΐαν. “Μ8416 τὴ Βαθοῦ ψαοα Ῥᾳ6 1186. ἀηρῖι- 
1ὰα5 περιϑέσϑαι θη, αἀπὰ8 51 ὑπ πδτη ΘΔ] 6605 ᾿πΠ ἀπο πα 5 6556. αἰ θΘΓῸ 
γο]αϊῦ, ὑποδεῖσϑε ἀἴσοτο ἀομναϊί. ρα [αύρθου τούαπι πᾶ 6 ἀπΠρΡῚ}}15. 5δῖνο 

ἱπά πιο πα ]5. 5ῖγθ ΟἸΤΟ ΠΡΟ ΘΠ ΙΒ. τη πὶ ἱπορἐϊβδίπηθ δχοορὶ αύπτη νἱᾶ θυ ]." 

(Δ61η.}. Τρ56 αὐ Ἰαΐδοαῦ ποηάππι ρογβροούαπι Πα Όθο. τῶν χοιρίων να]ρ'. 

τῶν χοιρίνων 601]. Μοΐη. (δοᾷ τῶν χοιρείων μοί αἰϊοοπάϊπη {πἰ5860.) 

τὼς (γτὺ ὡς, οἵ. 7602.) χοιρία Ῥγοθ Δ ὈΠ]Π]ΐοΥ ΟΠ] οἱ Ἡδιηδκοῦ. [Ρ56 δοηξαθδπι 

τὰς χοιρίων, ν01 ᾧ (ἀι) χοιρία. ΟΒδηαΙς οοτίο ἀὐγέϊοι!αβ ἴῃ γα]ραία. 
141. ἥμεν Α. Ἐ. δευϊα. ἴπ σῦς οὐ ὕς. νὰ]ρ. Μοῖΐπ. ΒΡ. ἦμες Β. ἡμὲν Γ. 

εἰμὲν Ο. εἶμεν οὐ Πἴο οὐ 771 Τὶπᾶ. ΜΈ]. οὐ ΑΠτθπβ 6 Ὁ. Ὅοτ. Ρ. 170. 

εἴμεναι Ἰοριταν {τῦ. εἶμεν ἴῃ ἘΡΙΟΠΆγτΐ ΕἾ. 94. 95. 97. οὐ {{{1|15 Μορ τ η- 

5111 ΟΠ Ἶθτι5. ἃ0. ΒΟΘΟΚΉ. 1002. εἴμεν οἵ ἐγνεῖμεν ἴῃ Προγθίο ἀπιρῃ. ἥ'οᾶ 

ἦμεν ἴπ Θοογοίο ΒυΖαηΐ, ἂρ. 1)6πι. 46 οτ. 90. ϑθυθυϊουῖβ Πουϊα 5 6588 ἦμεν 

ἀοοοῦ ΑἸσοπΒ ΠΟΥ, Ρ. θ22. πθὶ Θχθιρ]ὰ 6 ΒΟΥ Ρ ΟΥΡιι5. οὐ {{{π|1|15 ΘΟ ΠΟΥ ΠΕ]. 

142, εἴπερ 110Υ1 οὐ ντ]ρ. αἴπερ ἘΠΠ18]. Β]. ὨΙπά. οἷο. ῬυῸ}. Μοῖῃ. Οὐ, 182. 

188. 830. ΑἸ γΘη5. ΠΟΥ. Ρ. 380. ἕξετ' Β. Ο. Ζ΄ Ζ΄. νυ]ρ. ἥξετ᾽ Α. ἱξεῖτ᾽ Ἐ. 

ἐξεῖτ᾽ ἘΠ]Π5]. ΤΠ. Β]. Μοῖπ. οἷς. Ἰ)ουϊθαπι Ῥτὸ ἥξετε. ΟἿ, τῦ0. ἵκομες. 820. 

ὕχει. Τ7γ5. 81. ἵὕχει. 1017. ἵἕχομες (ἰΐὰ 165.). ΕρΊο.. ΕῪ. 26. ἵἕχονϑ᾽. όοπι. 

Ρ. 1012. τοὺς ποϑήχοντας (ποϑίχ. τοοῦθ 1.) ἴῃ οΥὐδοα]ο 1) ]Ρῃϊοο. Υ. ΑἸΓΘΠΒ 

46 Ὁ. θοῦ. Ρ. 188. οὐ 844. οὰϊ εἵχω μού αἀαᾶπι ἵχω βου] μα πὶ ν᾽ θἔτιυ, 

0011. Ερίοη. ΕῪ, 19. εἴχω (Ἰἴὰ ΑὐΒοηδοὶ 1001). 24. εἴχαι (ἰ. 6. εἰχε). ϑδρρ!ι. 
ΒῪ, 2, 8. εἴχει (1ὰ 11011). Ἡθβνοῃ. συνείχη (συνείχει 9): συμφέρει. ()ποσιιηι 
οὗ Ταῦ. ὁοπνοπῖί. ΜΙΠῚ βουϊρύπθτα εἴχω παία νἱἀθίαν ὁχ γίχω. οἴχα- 

δις] οἴχαδες Ἰοτημηα 5010]. (γιιᾶτη [Ὀτπδηὴ ουϊοαη 6586 ἰγσααπὺ Εἰ πι. 

ΝΜ. ν. 617, 24. οὐ ατορ. Ο. Ρ. 280. 864. 51. χαμάδες οὗ χαμάδις, αἱ 
Κοοπ, δα ὅτορ. 1. 1. Οἴχαδε Ἰοριταν ΤΠτο, Κ΄. 17. οἴχαδις Τ)ογϊοαχῃ αἸοϊαΣ 

ἃ 20. ἀτάγημι. 348 Ὁ. οὔ πὸπ ποιηϊπαΐα αἰα]οοῖο αἰουῦαν ἃ0 ΤΠθορσποϑῦ. 1. 

168, 22. ρα. Οχ. ΟἿ, τ19. ῬΡΙΟἢ. ἂρ. Αἴμοπ. ρ. 2860 Α. ἐπεὶ δέ χ᾽ ἵχω οἴχαδ᾽ 

εἷς (ἴὰ Ῥ. Υ. Τι. οἴχαδις ὉΠ.) χαταφϑαρείς. Ἐοττηᾶη οἴκαδις Ρῥτοραῦ. 

Αἤγθπβ Ὁ. ον. Ρ. 819. Β᾽π]1ὰ ϑαπῦ χαμάδις, ἄμυδις, ἄλλυδις, χαμάν- 

δὶς, ἀγράνδις (ἀγοράνδις ΑὮγ6Π5), Ὀλυμπιάνδις. ΟἿ οὔΐδιη ἄνις 198. 
Οδέογαπι οὐ οἴχαδις οὐ οἴχαδε ἃ ἀοοιϑαίίναμη οἶχα ἃ ΟὈβοϊθίο ποπιϊπαξίνο 
οὐἦξ ἰοντηδύθπμῃ τοίθγθπδ, τηοθοῦ ΑἸ ΤΘΠΒ 1. 1. 

148. τὰ πρᾶτα Β. γνυ]ρ. τὰ πρῶτα ἈΑ. Ο, Β., πΠρᾶτος Τ)ογϊσαπμη οδὲ Ῥ1Ὸ 
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241λλ᾽ ἀμφίϑεσϑε χαὶ ταδὶ τὰ δῥυγχία, 

χἤσειτεν ἐς τὸν σάχχον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε. 14 

πρῶτος, Προ. ΒῪ. 660. ΤΉΘοοΥ. ΥἹ. ὅ. ΥὙΠ|. 80. ΧΥ͂. 78. 85. Τίξ. Μοραν. 
Ο. 1. 1060. 51. πρὰν Ῥγο πρώην (ἸΠΘοοΥ. ΠΠ|. 110. Χ. 16 6[6.), πα ρῖῸ 
πω, -Ποτιδᾶν γτοὸ Ποσειδῶν, ϑεαρὸς, χοινάω, εἴς. Υ. ΑὮχοπ5 Ὦ. θοτ. 

ΡῬ. 181. Οτπὶ τὰ πρᾶτα τᾶς λιμῶ οἵ. απ. 421. χἄστιν τὰ πρῶτα τῆς ἐχεῖ 

μοχϑηρίας. Βεααάθ, γοι 5181] ΘΧρϑυύΐθῃηοθ ΠΌΠΠΡΘΙ ἴῃ {Π8 6χ- 

ὑγθη16 (1. 6. ἐπ. οχίσθπηθ οὗ ππηρου). 'οα ἀἰβρ]οοῦ δοοιδαύνιβ τὰ σιρᾶτα 

Ῥοβέ πειρασεῖσϑε. ὙΙΔΘ ΟΙΡῸ 8ἃΠ ΤΟΠΠΡΘΠΟΠ5 δῦ ἸΙΟΘῸΒ ἴῃ πππῸ τη 1η: 

αἴἶπερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαδις ] ἄπρατα (γ8] μὴ πρατὰ, ἃ π50]4), πειρασεῖσϑε ἴα. 

πρατος Ἰοσίζαν Τιγ5. 108, 44. Ποηη. 910, 1. Αδβομίη. 91, 19. πρατὸς ὥοΡΗ. 

Τὺ. 216. Ἐδπάθπὶ ὀοιγθοίϊοπ θη) Ῥτοροπαπῦ ΑἸγθηβ (Να5. ποη, 1848. 

Ρ. 461.) ΗοΙάθη. οὐ ποάϊθ σϑοορὶῦ θ]μα. πειρασεῖσϑε)] ΟΥ, δὰ 141. τοῦ 

ΓΟ τ. λιμοῦ Ἰθγ] οὖ σὰ]ρ. Βουρκ. ΜᾺ]1]. ἘΠΡΡ. λεμῶ .1. Βομ]. ΕἼΠΙΒ]. 

Π1πα. Β]. Μοῖπ. πδθ ἔουτηὰ Ξθυβυῖουβ ΠΟυΪαἷβ οϑῦ. Π6 ἴθηι. λιμὸς ν΄. 
ΤῸΡ. 84 ῬΏγγη. Ρ. 188. ΑἸγθπβ Πότ. Ρ. 8860. Οὗ. Ἠομ. Η. ὅδγ. 511, λιμεοῦ 
ὑσε᾿ ἀργαλέης. 

144. ταδὶ Α. Β. Ο. Ρ. Β. (τὰ δὲ) νὰ]. ταδὴ ΑἸ4, γγοθ. ΑἸ τθηβ. Ποσ. Ρ. 912, 

ὕσίαβααθθ βου ρύθγαθ τη θηξίομθιη ἴδοι ϑΟΠοΙ δία, ἄμεινον δὲ ἀντὶ τοῦ 

γράφειν ταδὲὴ (απο Αὐἰἰσαπι ο50), τὰ δή. “ωρίζει γάρ. Ἑρίοι. ΕὙ. 94, 160. 

ἅτερον εἴη χαὐτὸ δὴ (χα τοδὴ ΑΒΤΘπΒ 1. 1.).. Ἰοΐα ἀοιηοηῃβέγα γι ἴσπο- 

ΤΆ586 ν᾽ ἀθηΐαν ΠΟΥΐθη565. 8 τοῖσι (1 601.) δ 1,05. 1180. Θα. τάδ᾽ αὖ. 

140. χἤπειτεν Β. Ο. χἤπειτ᾽ Α. ἘΠ. χἤπειτά » Καυδί. ““εἶτεν οὐ ἔπειτεν, 

«ΌΟΤα] Ἀ]ΐΘτῸ αὐ} ΟΥ̓ μτι8 Υ. ὅθ8.,. αὐγαμηατπο ΜΙΔΟΠΟΙΙ γτοβϑυϊξαϊὶ ρου 

Αἴμρῃ. 18. Ρ. ὅ89, ἐσχάτως βάρβαρα αἰοὶϊδ ῬΗΤΥΠπίομι5. ᾿. 194. δᾶ, 10}, 

πδ6 ΟὈδουγαίϊο πὸῃ μου ποὺ δα αϊαϊθοῖοβ Τουΐϊοαμη οὐ Ἰομίοαηι. ΝΆΠῚ 

ἔπειτεν 58 60ῖ18 αἰχὶὺ Ρίπάδτνιβ (Ρ. 1Υ̓. 910. Ν, 111. 98), Ιοπῖθαβ. ἁαΐομῃ 
εἶτεν οὖ ἔπειτεν ἰὐἹΌαϊῦ Αο]ὰ8 ΤΙ ΟΠ 515 ἀραα Ἐπ. ᾿. 1158, 81. Ἰϑρίξατ- 

απ ἃραα Ἠοτγοάοίαμῃ (1. 146. 11. 52). ΙΝ. δάση ἰουτηὰ γτϑϑυϊαθπαα, 

πὶ [Ἀ1Π01, ΟΡ σομὶ ΕὟ. 29. χἤπειτα (βου. χἤπειτεν) λαβὼν προῆγε᾽ τοὶ 

δ᾽ ἐβάλλιζον. ΘΙΤΆΠΠΟΣ ἕνεχα οὐ ἕνεχεν, ὐγαηαιθ εἕνεχα οὖ εἵνεχεν μαθοῦς 

Ἡδοτοάοίαβ. Υ. ΑΠγθη5 Ὁ. ΠΟΥ. Ρ. 884. Θιοᾶ δᾷ οταβίῃ χἤπειτεν οἵ. 181. 

χήρυϑράν. 190. κὴχκ. ΕρΙοι. ΕΥ. 19. χἤπειτα. 42. χἠχτραπελογάστορας. 48. 
χἠχελήσατο. 94. χἀγὼ (16ς. χἠγὼ). 40. χἐνβάφια (χὴνβ.). ὅορμν. ΒΥ. θ, χἠγώ. 

29. κἤπειτα. ΑἸοτα. ΕὟ. ὅ2. χἠπί. 66. χὴν. ΤΏΘοον. 1. 91. χἥπε. ΤΙ. 101. 
κῆπέ. ΤΠ. 150. κῇτε. Υ. Αῃγθπβ Ὁ. Ῥον, ρ. 2321. Θὰ. χἤπειτίῴ μοὺς (αυοᾷ 
μ᾿ ἐς βαυρύπμι ἴογοῦ ἃ} ΠΡΤΆ1118) τὸν ---. ἐς] εἰς Ῥὰ. ῬχῸ. ΑὮγθηβ ΠΟΥ. 

Ῥ. 959. ΜΙδοΥυΐβ. οπΐπη Του] αΪβ. 6556. εἰς, ἀλη) [ὈΥ]η8 πὶ ἸΘΟῚ ἴῃ {ἰύ. Μορν. 
1052. οἴ. Ερίθη. Ἐν. 61. 126. Ξορμγν. 9. 80. ὅ8. 61. οἷο. τὸν σάχχον 

Β. Ὁ. Β. τὸν σάχον ἃ. 16 ἤογιΐϊβ σάχχος οὐ σάχος ν. Μοίποκ. ΕὟ. Οὐμι. 

ΙΝ. 102. Βοσμα Αἰἰίοα οϑὺ σάκος σαχίον (ν. Εϊπδῦ. Ρ. ὅ88, 19. οὗ ῬΒοί, 
Ρ. 4191, 10). Σώχχος Ῥουΐδαῃι, σάκος Αἰδοιμ ο886 ἀοοθπῦ ῬΈΣΥΝ. Ρ. 201. 
100. δἰτααθ ρυδηηδύϊοὶ. Οἱ, 829, Οκ. ἐς τὸ σαχίον. Οἵ, Εν. ϑ0ῦ. Μοπδῃᾷ. 

ὁ0π|. ΠΥ, 102. ἔλαβον σαχχίον (σαχίον Μοῖπ.), εἶτ᾽ οἷο. Σαχχόπηρα Βαθοξ 
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Ὅστως δὲ γρυλιξεῖτε χαὶ χοϊΐξετε 
χήσεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηριχῶν. 
᾿Εγὼν δὲ χαρυξῶ «1ικαιότεολιν ὅττα. 
“Τυκαιότεολι, ἢ λῇς «“τρίασϑαι χοιρία; 

41. Ὑί ἀνὴρ ΜἹεγαρικός; 1ῈΕ. ᾿4γορασοῦντες ἵλομες. 150 

Ἀρο]]οάοτ, οοπ. ᾿Υ̓, 440. ὧδ᾽ Υἱχ ΤῬουΐοαμη. βοπαύ. ᾿ὐχβρθούανυ 5585 

Ροΐϊα5. τᾷδ᾽, 
140. ὁπῶς ΑΠτοη5. Που. Ρ. 84. γρυλλιξεῖτε Β. Β. νὰ]ρ. Βουρκ. Μοίῃ. 

ΜᾺ]11. ΒΙΡΡ. γρυλιξεῖτε Α. Ο. ὨΙπᾶ. ΒΙ]. Οὗ δὰ ῬΙ. 801. ὑμεῖς δὲ γρυλί- 

ζοντες --- ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. Τι0}. δα ῬΗχγπ. Ρ. 101. χοΐξετε) ΕΌΥΙΠΔΠῚ 

χοϊξεῖτε ταθύσιιπι τοβραϊ. Ἡδιπδκογὰβ. οοπ] οὶ  γρυλιξεῖτε χοὶ κοὶ κοΐ. Ηδθ- 

Βγομίπ5, Αοΐζειν: τὰ χοιρίδια μιμητιχῶς λέγεται. ἐσβαίνετε) ὧι. εἰσ- 

βαίνετε. 

141. χἠσεῖτε Δ. Β. Β. χ᾽ ἡσεῖτε Γ. 4. μυστηριχῶν)] Βοτέ. τῶν μυστι- 

χῶν. ΟΥ, 164. 
148. ἐγών] ἐγὼ Ἐν. ϑορῃν. ΕὟ. 59. ἐγών. 14. χαρυξῷ ᾿. Βοπί]. Την. 

Ὀὶμπᾷ. οἷο. χαρυξῶ γε Β. Ο. Ρ. ΑΙ4. χαρυξῶ δὲ Α. Οὗ Ἑπρον. δᾶ Τιγ8. Ρ. 4 Ὁ 

““ικαιόπολιν. ὅπα Ζίιχ.; Α14. Βε. ΒΕΚΙ. “ικαιόπολιν ὅπα. Ζ΄ικ. Α. Β. 

Β, Σ΄ «1. Ὀἰπᾶ, Β]. Βοῖρὶ. ΕΪΡΡ. ἐγὼν δὲ χαρυξῶ (50. ὑμέ). “ἸΠικαιόπολις 

δὲ πᾷ; Ηδπιαῖκ. Μοΐη. ΜΠ. ΟἿ ῬῚ. 919. οὔκουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν 

τίνα; Μοπδμᾶ. οοιῃ. ΤΥ. 229, ἀριϑμοῦσίν τε τοὺς πάππους ὅσοι. ὅο}}!. 

Α]. 108. ἢ τοὐπίτριπτον κίναδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; 890. σχέτλια γὰρ ἐμέγε 
-- ἀμενηνὸν ἄνδρα μὴ λεύσσειν ὅπου. 88. χοὐχ ἔχω μαϑεῖν ὅτου (]. ὅπου). 

118. ὁρᾶς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰσχὺν ὅση. Ἀπ. 818. τέ δὲ ῥυϑμίζεις τὴν 

ἐμὴν λύπην ὅπου; Οδᾷ. ᾿.. 920. μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ᾽ εἰ χάτισϑ᾽ ὅπου. 

Οοὰ. Ὁ. 1910. τὰ τέρποντα δ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις ὅπου. ὅπα Ἀ. Β. να]ρ. ὅπαι 

ἘΠ. ὅπᾳ ΒεΕκΚκ. ὁπᾷ Αμγθηβ Ὁ. ον, Ρ. 84. 869. Τ)ουϊοατη οϑὺ ὅσα ρτῸ ὅπου, 

αὖ πὰ ῥῖὸ που ν. 82. ΟἿ, ΤΆΘοοΥ, 28, 4. Ρἰπᾷ. ΟἹ. ΧΙ. 10 11. ὅ8. Ν. 1Π. 

24, ὅπα “ῬΙῸ οχπογίαϊνο ὅπως" τηδ]6 ἰδ δοοὶριῦ ΑἸγοπ5 1). οχ. Ρ. 911. 
149. “ικαιόπολι ΒΨ. Ὀἰπά, οἴο. “ικαιόπολις Α. Β. Ο. Γ΄. 4. νυ]ρ. 

τῦ0. τέ ἀνὴρ Μιεγαρικός; . Β. Ο.. οὗ το]]ααὶ παπᾶ ἀπθῖ16. ΑἸᾺ. ΕἸμη5]. 
ἘΙΌΡ. Ῥσυον. Ὑγ 815}. τέ; ἀνὴρ Μιεγαριχκός; Βτ. ὈΙπα. Μοῖη. ΜᾺ]11. ΜΊΒΙ ἃυυϊ οὶ 
ΤΙ σοσαμη βου ρύπτα,, αὖ Βιιθαπαϊαύαγ ποιεῖ ν6] πράττει. δῖο ᾿θαν. ΠΡ}. 1. 484. 
τί γὰρ ὁ “αέρτου γόνος; ἀγοράσοντες Α. Β. Ο. Ρ. ΒΕ. Γ. 4. ΑΙὰ. Βν. 

Βοκκ. ἀγορασοῦντες Ἐ]Π5]. Βειρῖ. Μοῖη. ΜΏ]1. Ὠϊπά. ΑἸτθηβ 1). ΒΥ. 

ῬΡ. 216. 288. ἀγορασεῦντες Β]. 1. ὅδ΄ο δρεψεύμεναι ἃρ. ΤΗΘοοΥύ. 18, 40. 
ϑησεύμεσϑ᾽ 8, 18. ἀσεῦμαι 8, 88. χεισεῦμαι 8, ὅ8. οἱσεῦμες 10, 188, βα- 
σεῦμαι 11, 8. ΜίπιΒβ τϑοῖθ, αὐ νἱάθίαν, ἀρξεῦμαι Ἐρ. ὅ, ὃ. Υ. ΑΠγοπ5. Ὁ. 

θοὸν. 217, ααἱ πίθον ἃ]ϊὰ τποποὺ ἃὉ0 Ἡδυδο] δ ἂρ. Επδῦ. 1007, 40 αὖ οουϊοδ 

αἰουσὶ ποιησοῦντι, ὀρϑωσοῦντι, γελασοῦντι, βοασοῦντι. Οἵ, δὰ 190. 

ἥκομεν Ἀ. Β. Ο. Ῥ. Τ. «1. νὰ]ρ. ἕχομεν Β. ἕχομες Ἐ]Π,8]. οὔθ. ΑἸ σΘη5 ΠΟΤ. 

Ῥ. 188. (““ἰοτῦ. εἴκομες᾽"" 1ἃ. ν. 844.) Οἵ, δα 142. 820. Ἐδὺ δαΐθαι Τουϊοὰ 
φουτπϊηαύϊο πῃ - μὲς (οἷ. Ταῦ, -αὐπτι8). ὅ1ὸ Τγ8. 108. πείσομες. 1002. 
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4]. Πῶς ἔχετε; ΠΕ. «Τια:τεινᾶμες ἀεὶ ττοντὸ τεῦρ. 
41... .41λ} ἡδύ τοι νὴ τὸν “1, ἣν αὐλὸς τταρῇ. 

Τί δ᾽ ἄλλο πράττεϑ᾽ οἱ Ἰϊεγαρῆς νῦν; ΜῈ. 
Οἷα δή. 

Ὅχα μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ἐμττορευόμαν, 
ἄνδρες “τρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔτερασσον τᾷ πόλι, τοῦ 

μογίομες. 1009. ἐπιχεχύφαμες. 1102. λῶμες. εἴς. Ἐλ ἐμετρήσαμες ἴπ [ὰ}". 

Ἠοτδο]. 

101. ἀεὶ Ἀ. Ο. Β. 7. Βυϊά. ἴπ διαπεινῶμεν οὐ διαπίνωμεν. Τὰν. Ὀϊπᾷ. οἷς, 
(“ Εονΐαββθ ρϑυιπι γϑοίθ, "ἡ ΔΉγΘηΒ Ὦ. Π)0γ. φ. 8518.) αἰεὶ Β. Ῥ. “1. Α14. ἘΠΠΙΒΙ. 

αἱὲς Βτ. Ο'δθ ἔοττηα Ποιῖοα Ἰορὶθιν Τιγ5. 1967. οὐ, αὖ νἱἀοίαγ, ἴπ 50- 

ῬΠΤΟπ. ΕἾ. 88. τοξεύων αἷὲν (αἱὲς 9) ἕνα τινὰ ὧν ζυγοστροφεῖ. Τπ αὐτοσαθ 

Ἰοθ0 ἃπΐθ γοθδ]θιη. ὑ4Ζεὴ τηθέττιιη ροβύμ]αὐ ν. 1601. οὐ Ἐρίομ. Ἐτ. 94. Τιορὶ- 

ἴὰ οὐΐϊδιη ἴπ ϑΟΡὮγ. ΕἾ. 28. 84. οὖ νσυσο ἴῃ ὑϊ{α115, οὐΐατη ἴῃ ἐδθ]}15 

Ηοτδο]. .4]εὶ αααῦ Ρούϊα5. αὐ βξεὶ Ἰορὶθαν ἴῃ γϑυιβοϊ ββίσπο {[{. Οὐῖβ. Ο.. 1. πο. 1. 

᾿ἀπεὶ ᾿πίου. 1185 ἔουτηδβ Πουϊοὰβ αἷὲν, ἀὲν, αἰὲς, ἀὲς, αἰὲ, ἀὲ, αἰὴ ἀρροπὶξ 

ἈΠ ΤΘΗΒ 1. 1. ᾿Ελαία (μοη ἐλάα) πἀρίαπο Ἰοριταν ἴπ ἔα. Ηδτδοῖ. ὅ81ο Πουῖ- 
ὁὰπι δῦ χγνοιὰ (γ. δᾷ Αοἢ. 191) οἷο. Εὖ Τουΐουτη αὐβετὸς (1. 6. αἱ ξετὸς) 
οδῦ ἃν. Ηδβυςῃ. Υ. Αἤγθηβ. ΠΟΥ. Ρ. 918 Ὁ. ποττὸ πῦρ Β. ΒΚ. ποττὰα 

(516, οἵη. πῦρ) Α. 

408. Μεγαρῆς Ο. Β. ὁοτγ. Βτι. Μεγαρεῖς ἃ. Β. Ῥ,. Β. γγτ. Γ. 2. Ἀ1α. 

154. ὅχα μὲν ἐγὼν Ἀ. Γ. Μεά. 9. Ἐ]ΠΙη51]. ΤΙπά. εἴθ. ὅχα μὲν ἐγὼ Β. ὅχα μὲν 
(οτη. ἐγὼν) Ο. ἀλλὰ γὰρ ὅχα μέν γα Β. (ϑαργ. ἐγών) Ῥ, «1. (ἐγώνγα). Ἀ14. 

᾿Εγὼν Τλουΐοα, ἴοττηδ Θϑῦ βθοππάθπτῃ σΥδιπτηδίϊοο5 οὖ Ἰορ θα} 58 606 οὐΐδηη ἀπίο 

ΘΟΠΒΟη85. δ α]ρα 5 ἰϑηηθη ἴοτηὰ ἐγὼ οχϑίαθ ἰηΐτα 810. Τ 8. 117. 1114. 

1243. ἘΡΙοη. ἘῚ. 94, 17. οὐ 98. ϑόορῇῃγ. ΕἾ. 6. Τηβοῦ. οτο. πο. 30. Οτϑί. 

Ὡδῦο; οὐΐδπι ἃπίθ γοθϑ]θ5, αὖ ἴῃ ΤΠΒ0Γ. πο. 20. ἐγὼ ἕσταχα. ϑ50ῦ. ἐγὼ 

εὐνοησῶ. Αὐπδααῖπβ 6556 ἐγὼν ἀπάτη ἐγὼ οβίοπαϊυ ϑαπβουῖέ. ἃ τη, αὖ ππο- 

ππϊ ΑἸγθηβ 46 Π). Π)ογ. Ρ. 341. Οἵ. δὰ 186 βαρταὰ τηνῶϑεν Β. Τὴν. Ἐ]Π18]. 

οἴοθ. τηνόϑεν Α. Β. Ο. Ῥ. Τ΄. 4. Μεοᾶ. 9. ΑΙᾶ, Βτ. “ὉὍπάᾶε οχρ]οᾶπαδ δδὺ 

ῬΥΔΘΟΘ θη πὶ νυ ΡΟΤαπι ἱπίουρο]αύϊο ἴῃ ΠΠΌτῖ5. ἀούθυϊουῖθιβ.᾽" (Π1π.). Ῥοτῖοα 

πῶ, τουτῶ, αὐτῶ, τηνῶ (ΤΏΘΟΟΥ. ΠΙ, 25) ργο πόϑεν, τουτόϑεν, αὐτόϑεν, 

τηνόϑεν Ἰαπιαδηύθ 80 σΥΔΙητη ὐοῖ5, ΑῬΡ0]]. 46 δᾶν. 6004, 8. 6022, 51. 598, 

9. 6 Ῥχοῃ. 99 4. Εΐγιι. Μ. 698, 40. τ18, 18. οἰο. . ΑἸγοπβ ὨΪϊδ]. ΏοΥ. 

Ρ. 9514--810. Τηνῶϑε Ἰορίταν ΤΏ ΘοοΥ. 1Π. 10. (11 ἰδτηθη τηνῶ δὲ ἃ].) 

οὐ ἴπ ΘΡΙΡΎ. Νοββι 15. ἀπίῃ. Ῥ. ΥἹ. 854. ΤΏ θοον. ΤΥ΄. 48, (εὖ μὴ ἄπει του- 

τῶϑεν). τουτόϑε ΤΥ͂. 10, γΊά6 ΑΠγΘη5 ΠοΥ. Ρ. 209... ἐμπορευόμαν Ἀ. Β. Ἐ, 
ἐμπορευόμην Γ΄. (πῃ τὰ8.) Μοά. 9. ἐξεπορευόμαν ὁοοπ]. Μοΐη. ἐπορεύομαν ΒΥ. 
Απ ἐχπορευόμαν ΜῈ] τηνῶϑεν ὧδ᾽ ἐπορευόμαν. Ἐοᾶᾷο, γτοῦ οἰ ΒΟ ΌΔΤ. 

τοῦ. ἄνδρες νὰ]ρ. ΠΙπα. ἘΠῸ0Ρ. τώνδρες γ6] τάγνδρες τη] ῦ ΕἸΠΒ]. (60]]. 

ΤΠ 5. 1099. 1260.) τὥνδρες Β]. 1. ΜᾺ]1. ΑἸγοπ5. Του. Ρ. 399. ρον. Μοίῃ. 
ὅ1ὸ τἄλλαι (1)840.) 1,08. 999. ταῦτ᾽ Ἐ. ΒΕΚΚ. ἔπραττον ἸΙΌΥΙ οὐ γα]ρ. 

. ἔπρασσον ἘΠΠ8]. ΠΙπᾷ. οἰο. Οἵ, 1609. ἐξορύσσετε. Τιί. Βαπρ. θ99. πράσσων. 
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ὅγεως τάχιστα χαὶ χάχιστ᾽ ἀ:τολοίμεϑα. 
«1. αὐτίχ᾽ ἄρ᾽ ἀτταλλάξεσϑε τοραγμάτων. "1Ὲ. Σά μάν; 

090 --- τ00. 102. ϑάλασσαν. ΑἸΓΘΠΒ5. 1)ογ. ν. 100. 1)6 ΠοῸ 561η81 γ67}1 σεράσ- 
σειν οἵ. Αν. 1028. Το. Κ΄. 70. οὗ ἄνδρες οἱ τοῖς “αχεδαιμονίοις πράσ- 

σοντες. Υ. 88. ὑπῆρχε δέ τι αὐτοῖς χαὶ ἐκ τοῦ Ξργους αὐτόϑεν πρασσό- 

μενον. ῬΙ]αῦ. Τιγ5. 21. ἔπρασσον ὅπως ἀποδώσουσι τοῖς δημόταις τὰ πρά- 

γματα. ὅοριι. Α]. 440. νῦν δ᾽ αὔτ᾽ ᾿ἀτρεῖϑαι φωτὶ παντουργῷ φρένας ] 
ἔπραξαν. τῇ πόλει γα ]ρο. τᾷ πόλει Βγ. Ε]Π)5]. Θ1πα. Β]. Βουρκ. ἘΠῸΡ. τῷ 

πόλι ΒΙ]. (Α 44.) Μοίη. ΜᾺ]1]. Αἢγθπβ ἢ. Ῥοσ. ρ. 291. (οἵ. ϑαῃά. 1. 205.) τὰν 
πόλιν τὰ] Ε]ΤΏ5]. (6011. τᾳ. 901. Εἰ]. 560.) 7Ππηόλι 5ου]θοπᾶάσχῃ οὐ ἢἷς οὐ 

ἴπ Τμῦο. Υ, τ. 19. νεγθ ἀοοοῦ Αἤγθηβ ἀθ Ὁ). θοσ. ρ. 291. Τιβρν πόλι 

(οοπέν. οχ πόλει) ἴπι ἴα". Ἡθυδο]. 1. 108. “Ζυγδάμι εὖ Σχινούριε ἴῃ ὅοτο. 1840. 
9. ὅπως --- ἀπολούμεϑα. 

100. ὁπῶς ΑὮτΘη5. ΠΥ. Ρ. 82. 
τοι --- τῦ9. ἘϊάΘπῚ ρουβόπδθ ὑπ θαυ ηὔαν ἰπ Α. 

τῦϊ1. ἀπαλλάξεσϑε Α. Β. Τ᾿. Τ΄Γ 4. νὰ]ρ. ΕἸΙΏ5]. ΕΙΡ0. ἀπαλλάξασϑε Γ΄ 
ἀπηλλάξεσϑε (ρ4 8110 ρΡοβὺ {αὐαστιη) Οορού, Μρῖη, ΜῈ]11]. Ὠῖηα. οοη]. ΒορῚς, 

σά μάν Ἀ. σαμάών ᾿. σώ μέν Ο. τί μάν (γρ. σάμαν) Β. τιμών (γρ. σὰ 

μάν ἴῃ τη γ᾽.) “]΄. σαμάν ΑἸ. 6801: σαμὰν δὲ ἀντὶ τοῦ τί μήν. τί γὰρ 

ἄλλο χαταλείπεται ἢ τοῦτο; Βδάομη ἰουτηαϊα οδὲ ἰηΐτα 184. Σὰ μὰν γγὺ 

τί μὴν αἰοῦπμη νο]πῦ 080]. οὐ (γος. Ο. ». 2906. “Ἰδοῦ «αἰ άθπι, 81 ΒΘΠΒΊ1ΠῚ 

Βρθούαδβ; τηΐπι8 τοῦθ, 51 [ὈτΊηδηι.,᾽ αἷῦ ΑἸ γΘη5 1). Π)οσ. Ρ. 211. Οαὶ Μορὰ- 

ΥἹο πὶ 6580 σὰ (οὁχ δηξίαπα [Ογ πη τα, (6 απ ν. ΑἤσθηΒ. Δ00]. 8 ῶ8, 11) ΡῥτῸ 

τιγὰ (γ6] τένα, αὖ ὨΪ6) τπηοποῦ, 41] 15 ἐοβῦθ5 Ηογοάΐδη. ἃρ. 3680]. 1.. Υ. δᾷ 

1]. ἀ. 84. Ἐπαδυ. 148, 898. οὐ Εύγιῃ. Μ. 101, 48. ὕπάαε ἅσσα ῥτὸ ἅτινα. Ῥ]ὰ- 

ΤᾺ Ἰρὶῦαι ἴῃ πὰῸ ἰὈγται]α ν᾽ ἀθα θα} τιδὶ ΜΘρἌΥΘΠΒ65.. Τ᾽ Ῥ1Ὸ τί ὁχ Ρὶπ- 

ἄατο (Ο]. 1. 182. ὉἈΌῚ ὕδιπμθῃ ἸορΊ θα τί) ὁποίαν! ατορ. Ο. Ρ. 94. ῬΟΙΤῸ 
σέ γγὸ τέ Ουὐρυῖθ ὑσιθαϊν Ηρβυο ἶτ5. ἴῃ Σέβολε. Οὐοπίθυυὶ ροββϑαπῦ οὐϊδηι 

Ῥουΐοα σώμερον Ῥ1Ὸ τήμερον, σᾶτες ῬΤῸ τῆτες, σεῦτλον Ῥ1Ὸ τεῦτλον, σύρβη 

ῬΙῸ τύρβη, οἷο. Υ. Επϑέ. Ρ. 818, 42. ΟὈὐπίτα φατὶ Ρ1Ὸ φησὶ ἸορΊὶθαΣ Ἰηἶτὰ 

111. Σά μάν Τουῖοο νοϊαηὺ ἀϊούιπι ργῸ τί μήν ατὶ ἱρρῖι 19 Οἔ Εἴγπι. Μ. 
Ῥ. 1017. σὰ, ὃ ἐστι Μιεγαριχὸν, δηλοῦν τὸ τινά. ϑ6α, ααπτη 16 ρμοβύμ] [αν 

αποα Τ)ουϊοαγη 5ἰ1 ῬγῸ τί, βου] θομ ΠῚ ΒΈΒΡΙΟΟΥ πο σά μὰν, 564 σέ μάν 

(τέ μών Β. τιμάν 41.), νο] τί μών. Ὗ. Κορῃ. δὰ ατθροῦ. Ρ. 109. Αὐ τί 

μάν Ἰορὶθαν ἴῃ ΕΡΙΟΠαγὴὶ ἘῚ. 100. ἀρ. Αἴμθη. ρ. 49. τέ δὲ τόδ᾽ ἐστί; Β. 

δηλαδὴ τρίπους. τί μών; Α. ὃς πόδας ἔχει ] τέτορας; οὐκ ἔστι τρίπους, 

ἀλλ᾽ ἐστὶν, οἶμαι, τετράπους. (5΄6. Θηΐπὴ Ἰοσαπ ΟΟΥΤΙΡῸ.) ΘΟΡΏΤΟΙΝ. Δ}. 

ΐγια. Μ. Ρ. 191, 8. Τιθοου. Ερ. ΧΥΠΙΠῚ. 4. Τιοσαϊίοποιι τέ μὴν ἴτϑαυθη- 
ἰὰπύ ΧΘΠΟΡΠΟΝ οὖ ρχαθοῖραθ, οἱορδηθίαγαπι Αὐδίοαγτση ΔΓ Ϊΐου, Ῥ]δῖο. 

Τιγ8. Ρ. 10. 64, Ηεοἰπᾶονί. ἀλλὰ τίνα μήν; ἀἀ 61 Υ 670 Δ᾽ απ Ρ. 17. ἀλλ᾽ 
ἀντὶ τίγος μήν; ῬΟ]. ΙΧ. ὅ89 Δ. τί μὴν, ἢ δ᾽ ὅς. Ῥμδραν, 210. 271. 214. 
ΤΠθδοῦ. 140. ῬοΙύ. 258. οἴο. Αθβοι. ἔπππι. 208. ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς 
πέμψαι. τί μήν; ὅορῃ. Α1]. 068. ἄρχοντές εἶσιν, ὥσϑ᾽ ὑπειχτέον. τί μή; 
(5. τί μήν;) Ιπιοῖαη. Υ. Α. 22. ἔστε σοι παιδίον; -- Τί μήν; ΤΊπ.. 
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41. ὙὝί δ᾽ ἄλλο Πεγαροῖ; Πῶς ὃ σῖτος ὥνιος ; 

ῈΕ. Παρ᾽ ἁμὲ “τολυτίματος ᾧττερ τοὶ ϑεοί. 
“1. “λας οὖν φέρεις; ΠΠῈ. Οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 160 

ΙΧ: Τί μήν; χατάφασιν δηλοῖ, ἀντὲ τοῦ πῶς γὰρ οὔ; ἢ διὰ τί γὰρ 

οὔ; Ἑδάθηη 6]]Π1Ρ05 158 ἴπ Ῥῃγαβῖθαβ τέ δαί (ΗΘβ5γ θη: τί γὰρ ἄλλο!) τί γάρ; 

ΑἸΠΡΊΙοΘ, Τὸ ΡῈ βυ16! οὗ ὁουγβο! ΗΟΝ ὅδ ἰὖ Ὀ6 οὐμουνίβοῦ Θὰ. 

σάφα (88). Οὗ, δὰ 184. 

08. τί δ᾽ ἄλλο; 41. ΜΜεγαροῖ πῶς -- (ΔΙορδγοπδὶ οοπῦ. τί δ᾽ ἀλλοῦ 
6. Ρ. “1. Α14.  αϑῦ. Ῥυοῦ. ΤΟΌΥ. “71. τί δ᾽ ἄλλο; Ἰεγαροῖ πῶς --- Β. ΕἾΤΗΒΙ. 
“11. τί δ᾽ ἄλλο Μεγαροῖ; πῶς --- ΒΝ. Γ΄β οοτγ. Μαα. 9. δαϊᾶ. ἴῃ τί δ᾽ ἄλλο 

Μηεγαροῖ. ὅ081. Βτ. ΘΙπᾶ. ΒοΙρκ. Μοῖπ. ΜῈ1]. ἘΠΡΡ,., {{π| Ρουύβοπδβ ἐσ θαπη- 

αι γν. τ 1 -- τ9 ἴπ ἃ. Νοη σοπίθιηηθπαᾶδ Ἰθοίϊο ΑἸάΪπηα. ΑΠρΊ166 γρᾶᾶδβ 
σώ μών; τί δ᾽ ἄλλο; Το 6 Βιγ6! Ι͂ὉΥ ον 5Ππου]α 1ἐ ΡῈ οὔ .- 

ἱβοῦ Οὗ 184 --- 88. Νὰ. 1088. σιγήσομαι" τί δ᾽ ἄλλο; 1448. τί δ᾽ 
ἄλλο γ᾽; ἢν οἷο. 

τῦϑ9. παρ᾽ ἁμὲ πολυτίματος 1 οὐ νὰ]ρ. Θὰ. παρ᾽ ἁμὶν ἣν πολύτιμος. " 

ΟΥ 104. τϑῦ. παρ ἁμὲ Α. Β. Ῥ. ΒΗ. ατδρ. Οὐγ. ρ. 281. οα. ὅοιι. ΒΙ]. 
μα. Βερῖ. Μοῖμ. ΜῺ]11. ΑΠγθπβ ΠΟΥ. Ρ. 488. παρὰ μὲ Γ΄ παρ᾽ ἀμὲ Γ.. 

ΡΥ. «1. ΑἸᾺ. Βν. Την. Βοκκ. παρ ἁμὲ ΕἸχη8]. ΠΟΥ. (ν61 παρ᾽ ἄμμι). πὰρ ἁμὲ 

τὰ ΠΠὺ Μοίη. ““Ατοροσίαβ Οὐτ. Ρ. 281. χαὶ τὸ παρ᾽ ἡμᾶς παρ᾽ ἁμὲ φασίν. τὶ 
ΑὙἸΒΟΟΡ Δ 15 Ἰοθατη ἰηα]οανῦ Κοθηΐιβ. Νδο ἔθγθηπβ δοοαβαθίγιιβ ἰοτοῦ 

ἴῃ γϑίθυϊ Αὐθίοοσαπι ἀϊα]οοῖο. ϑ'6 Πογΐοδθ ἃ] θοῦ ταῦϊο 811 6888 ρούαϊ." 
(Ὀ1π4.). ΞΊμ116. Θχθιρ]αΠ ΔΟΘΆΒΔΕΨΙ ῬτῸ αδίϊνο ἃρπα ΤΟΥ 6 η565 πβαγρδίϊ 

Ἰοριθανῦ ἴῃ ΕΡΊγοΙ ΟὈγδ]βοὶ ΕΎαρτα, ἂρ. Αίμθη. Ρ. 140, ποττὰν χοπσίδ᾽, 

οἰῶ, σῶμαι. ] ̓Εναμυχλαῖον παρ᾽ ᾿ἡπέλλω ] βαράχες πολλοὶ κἄρτοι | χαὶ 
δωμός τις μάλα ἁδύς. (ΤἸύα Θῃΐμα Ἰοσαπὶ 6] 1 οὐ 6 Υ σϑϑυϊξαϊθ ΑἼγ ΘΒ ΠΟΥ. Ρ. 482. 

ηἶδὶ ααυορᾶ γὑτὸ ἐναμυχλαῖον τηλ] πὶ ἔντ᾽ μυχλαῖον. ΤΠ] νἱν ἀοοῦπβ ποβύγαμη 
Ἰοσα]η ΘΟΙΠΠΡΟΠΘΙΘ ΠΟ ΟὈ] π8 680.) π48 ἀϑὰ8 Τλουΐοιβ ἴσο ἔπ͵δβ ν]ἀθα- 

ἴα δΔοοιβαῦν ρτῸ αδἰϊνο. δε Αὐοὶ οὐϊαπὶ βουϊρίουοβ 56 Ἰοθαθ 6586 

γἱἀοηΐαγ. Αὐὶβύ. ΕῪ. θ88, γυναῖχα δὲ ζητοῦντες ἐνθάδ᾽ ἥχομεν, 1 ἥν φασιν 
εἶναι παρὰ σέ. ΑἸοχὶΒ Αἴποῃ. 29 Ε. ἀναπεσεῖν 1 ἐχέλευον αὐτὴν παρ᾽ ἐμέ. 

Ιάθη Αὐὐϊαίί. Ρ. 111,11. παρ᾽ ἡμᾶς (ργτο παρ᾽ ἡμῖν) οἱχεῖ. Ὥρα. Ρ, 192. 
ἐγὼ γὰρ, εἰ βασιλεὺς παρ᾽ αὑτὸν ὄντα μὲ σύμβουλον ποιοῖτο, οἷο. 886. 

ὙΠ]. 21. τὰς ἑορτὰς ἤγομεν παρ᾽ ἐχεῖνον (ἐκείνῳ Ἐοῖ5Κ.) πάσας. ΙΧ. 91. 

χαί φησι παρ᾽ ἑαυτῷ (ἑαυτὸν Ζ.) ᾿στύφιλον ταύτας χαταλιπεῖν. Οἷ, Υ]οῖς. 

δα Ἡογοᾶ. ὙΠ|. 140. Νρβοῖο δὴ [οϊογᾶπάδ ἢἰς βἰῦ ἰοστηὰ ἄμμε, Αροϊίοα 

γυ]ρο αἰοῖα, ααδὲ Ἰορίταν Ηοιη. Θά. ὦ. 884, ΤΠθοον. 1. 102. Αρβοῃ. ϑορί. 
100. ΡΙπᾶ. 150}. 1. ὅ2. ΥἹ. 49. ΥἼΙ. 10. οἴοθό. Εδὺ δαυΐθῃ ἁμὲ Ρ1Ὸ ἡμᾶς, 

αὖ ὑμὲ Ῥγὸο ὑμᾶς 191. ΤιοριαΥ φῥγδθίοσοα ἁμὲ ρτὸ ἡμᾶς Τωγ8, 98. (αὶ 
[δῖηθη Ῥ7Ὸ ποϑ᾽ ὧμέ Βουϊθοπάθιη ποχ᾽ μέ). ἀμὲ 1099. ἀμὲ (ἄμμε Β. «1. 
1250. ἀμὲ 1204, ἀμὲ (ἄμμε 21) 1200. ϑορῃγν. ΕἾ, 68. (ἄμιμε νὰ]ρ.) ἘΡΙΘΙ, 
Εν. 97. ΒΌστηδο Ἰ)ουοδΘ. Πα] 118 ῬΥΟΠΟΙΪΠ185 Βα ἁμὲς ἁμὴν ἁμὲ, ᾿Αθο]οδο 

ἄμμες ἄμμιν (ἄμμι) ἄμμε. Ν. ἈΡΟΊ]]οπ. 6 Ῥτόπομι. ΡΡ». 980. 581. 8987, 

ἁμὲς Ἰορὶαν Τγβ. 108. ἀμὲς 1102. ἁμῖν ([οτῦ. ἐμὴν) 821. ἁμῖν (ἀμὰὲν Ὁ) 

909, ἁμῖν 882. 108. 1081. 1162. 1298. Αοβο}. ἔπ. 841. ΤΠθοον, Υ11. 188. 
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«11. Οὐδὲ σκόροδα; ΤΕ. Ποῖα σχόροδ᾽ ; “Υμὲς τῶν ἀεὶ, 
ὅχγχ᾽ ἐσβάλητε, τὼς ἀρωραῖοι μύες 
χεάσσαξι τὰς ἄγλιϑας ἐξορύσσετε. 

Υ. ΑΠτοπ5 Ὁ. Ποῦ. Ρ. 361. ᾧπερ] ἅπερ Ῥ. ἅἄιπερ Γ. ἅπερ α. τοι] τ᾽ οἱ Ῥ. 

Οὐ δα Τι,γ5. 1808. τοὶ οὗ ταὶ Πογϊθα 6588 Ῥτὸὺ οὗ οὖ αἱ ἀοοοῦ Α}Ρ0]]. 46 
ον. Ρ. 92, 8. Εχθιηρὶα ὀοπηροθϑὶῦ Αἤγθη ΠΟΙ. Ρ. 20ῦ. ΕρΡΙοῃ. ἘῪ. 28. 

91. 84. 44. 94. Τππο. Ὑ. 71. 19. οὐό. οὐ ταίδε (γγο αὖδε) Βορῇγ, ΕἾ. 54. 

101. ὑμὲς (ὑμεῖς Α. ὑμμὲς ΟὙΘΡΌΣΙ τη8. γα.) ὧν ἀεὶ Α. Β. Ο. Τ΄ Ζ. 
ατδρ. (. ν. 344. νυ]ρ. ὑμὲς τῶν ἀεὶ Ἀ. ΒΕΚΚ. ἘΠΠΙ5]. ὈΙπα, Μ1]1]. ἘΠ}. 
ὑμὲς ὧν ἀεὶ Ῥοῖδς. ὑμὲς γῶν ἀεὶ ΑἸ γΘη8. ποῖα σχόροδ᾽ ἀμές; τῶν ἀεὶ 
ἐοπίαῦ Μοΐπ. (ΝῸπ πιᾶ]6, πο ρτὸ τῶν βου ρβίββεοῦ ὧν δῦ ὧν γ᾽.) Τῶν 

ῬΥῸ ὧν τηᾶ]6, Ορίπου, δοοῖριῦ ΑἸ τθηβ. Ὁ. Ὅον. ρ. 276. 9. ὑμὲς τῶνδ᾽ ἀεί. 
γὼ] ὧν ὑμές γ᾽ ἀεί. 61 ὧν γ᾽ ὑμεῖς ἀεί. Ὲ] οὐχ ὑμεῖς (ὑμές γ} ἀεὶ - ; 

5 δ» ἢ: Τ᾿ ΑΙὰ. Βσ. οἷο. ὅχ᾽ Ῥ' ὄχχ᾽ Α. Β. Οἱ Δ: οὐχ β'11685 5. υ. 
εἰσβαλεῖται. Ἐξὺ ἀαΐοιη) ὅχχα (ὅχα χαὶ Του δὴ ΡγῸ ὅταν (ὅτε ἂν), αὖ αἴχα 

(α΄ χαὴὶ Ῥτὸ ἐὰν (εἶ ἄν). ὉΠῸΠΙἃ οϑὺ ϑηθορδ, ἀπᾶο Θ᾽] βίοποπι μαὐ αν, αὖ αἴχα 

ΒΈρΡτα 92. (Οα7115. Ὁ] πὰ Ῥ]οσ θη τπιο ρῬυοαποϊίιν. τπὖ πῃ ΤΠ ΘοοΥ. ΧΙ. 61 οἵο.), 

οὐ ΒΠΡΙῸΧ χα ἱπίτω 798. Τιγβ. 10ῦ. 118. 180. 1000 οἴθ. ΝΙῖβὶ Πόσιηι ὑτο- 

ῬΥΪΔΤῚ. 6556 βαϊιιαβ ἸΟηρᾶΘ. ΒΥ]. 80. 6] ἸΒΙΌΠ6 1. ΝῸΠ ΟΡὰβ ἰσίθανῦ Ρτοπηὰ 

ΟΥ̓ οὕ ηΠ6 ὅχχα ᾿σβάλητε. ΟἿ, Ἐρίοῃ. ΕῪ. 10. ὅχχ᾽ ὁρῇ. Ἐν. 110. ὅχκα, 
ΒΌΡΗΤΟΝ. ΕἾ. 29, ἁ δὲ γαστὴρ ὑμέων χαρχαρίας, ὅχα (801. ὅχχα) τινὸς ] 

δῆσϑε. ΤΠ ΟΟΥ, 1. 81. ὅχχ᾽ ἐσορῇ. ΤΥ. 21. ὅχχα ϑύωντι. ΤΥ. 08, ὅχκα πάλιν 

ἅδε φύηται. ὙΠ7Π. θ8. ΒΙχΙ ον ἐπεί χα οϑὺ ΤΠροοι. 11. 100. ὥς χα Π. 142, 
ἃς χα Ἐρίοι. Ἐν. 19. ἐσβάλητε Α΄. Β. Ο, Ῥ. Β. ΤΣ Ζ. ἐσβαλεῖτε Γ΄ ΟΟΥΥ. 

ΑἸ. εἰσβαλεῖται ϑαϊᾷ. 1. 1. τώὠώς] ὡς ϑυϊα. 5. ν. ἄγλιϑες. τῶς Ἐ]1η8]. 
Τὼς Τουϊοῦη) 010 ὡς Πἷπο αποίαῦ ατορ. Οὐτγ. ρΡ. 344. Οἷ,. δὰ 140. 1,γ5. 

1802. τοὶ (ρτὸ οἵ). 1800. τῷ (ρτὸ ἢ). Ερίϑμ. Ἐν. 18. 110. 114. οἷο. Ριπᾷ. Ῥ. 
ΤΥ, 80. οὐ ἴπ ΤὈΘ θυ θι5 ΤΟΥ οἷ τῷπερ οὐ τοῖσπερ Τπαο. Υ. 77. 19. 51 

τη αῦομθ ἱπαϊρογοῦ ἸοοιΒ, [Δ01115. ὁογγθοῦϊο ἔογοῦ ὅχχ᾽ ἐσβάλητέ γ᾽, ὡς 

(γ6] ᾧτ᾽) ---, νοὶ ὅχκ᾽ ἐσβάληϑ᾽, ὅπως ---. ἀρωραῖοι Α. Β. νὰ]ρ. ἀρου- 

ραῖοι Ἀ. Βαϊά. 5. ν. ἄγλιϑες. ΜᾺ]1. (αὶ, “Βοοῖθ, «απηὶ ΟἸη85 ἐδ] 

Μϑορ'. ἂρ. Ἀδῃρ. παθοαπῦ βουλᾷ.} Τάθπι τϑροπὶ θοῦ ΑἸγοπ5 Ὁ. Ὅοτ. Ρ. 171. 

Οὐρανία Ἰορτθαν ἴῃ ΤΙ. δοροβί. 

109. πάσσαχι Β. Ἐ. να]ρ, πόσσαχι Ἀ. πάσσακι (οοΥγ. ηχε) (ὐ. 1. 6. Ῥᾷχ 1110. 

ΒῸΒΟ]: ὑποχοριστιχῶς τῷ πασσάλῳ. Τάἄάθπι ἀοοοὺ Επιϑι. Ρ. ὅ40. ΑΡ πάσ- 
σὸς ἀονϊγαῦ ϑομσαῦ6 ἄθ ἀθιηϊπυῦ. Ρ. 48, αὖ βώμαξ ἃ βωμὸς, ϑρόναξ ἃ 
ϑοόνος, ϑαλάμαξ ἃ ϑάλαμος. Οογγαρέο ΗΒ, πασσαχίῳ: πασσάλῳ. 

τὰ ῬΒοῦ. Ρ. 401, 11. πασπακίῳ. πασσάλῳ. ατορ. Ο. ν». 111. πάσσαχα 

(πάσαχα αϊ.) τὸν πάσσαλον λέγουσι. Ἠθβγοι: πάσσαχον.. πάσσαλον. 
Ἰάρη: πασσαχίζουσα. πασσαλεύουσα. Ἐχδρθοίαν 5565. Ρ᾽υτα 16 πάσσαϑξι. 

Τοπίαθαμι ρτδθίοσοα χώμαξι Ρ8115, παϑϊ5 (Εν. 857. ξυστὴ κώμαξ. Ἀ656}. 

Ἀρ. θὅ. Ἐπὰν. Ηδθο. 1165. χάμαχα Θρῃκίαν. ῬΊοΘοη. 1408. ΕἸ. 852. Ηοπι. 1]. 
σ΄. 68. ἑστήχει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέησιν (80. ἀλωὴ, ν ἴν 68). ΒΙοτηΐ. 

6]. Αρ. θ0.). 7] χάραξι (980). 6] ἄμαισι 1 οπὶθα5 (Ρδο. 426, Αν. 1144.) 
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41. Τί δαὶ φέρεις; Π1ῈΕ. Χοίρως ἐγώνγα μυστιχάς. 
41. ΚΜΚΚαλῶς λέγεις" ἐπίδειξον. ΤῈ. “4λλὰ μὰν χαλαί. 1608 

Χντεινον, αἱ, λῇς. “Ὡς “ταχεῖα χάπαλά. 

41. Τουτὶ τί ἦν τὸ τερᾶγμα; {2Π1ῈΕ.. Χοῖρος ναὶ Δία. 
“1. Ὑί λέγεις σύ; τεοδατεὴ χοῖρος ἥδε; 21Ε. ἸΠεγαριχά. 

Ἦ οὐ χοῖρός ἐσϑ’ ἅδ᾽; .11. Οὐκ ἔμοιγε φαίνεται. 
Ὲ. οΟὺ δεινά; ϑᾶσϑε τῶδε τὰς ἀτσειστίας. {το 

γε] πάσας γα. ἄγλιϑας Ἀ. Β. Γ΄. 4. δυϊα. ἴῃ ἄγλεϑες. Ὠϊπα. Β]. ΒεΙρΊς. 

Μοῖη. ΕἸΡΡ». γλίϑας Β. ἀγλῖϑας ἸΚαβύ. ΒΥ. Ε]Πη5]. ΒΟΚΙ.. ΜῺ]1]. αὖ ΒΟΥ] 

7υθεὺ ΟΠοοτον. δα ΤΏροαοβ. 909, 12. , 

104. ἐγώνγα Ἀ. Β. Γ΄. 4. νὰ]ρ. ἔγωνγα Β. ἐγών γα ἘΠΠ8].. χοίρους 

ΡΥ] οὐ γὰ]ρ. χοίρως Βεπέ]. Ἐ]Ιη8]. Β]. Μοῖπ. ΒΡ. πὰρ βϑυθυϊουὶβ Πουῖ- 

415. οδῦ [Ὀυ δ. 

τθῦ. μὰν Α, Β. ΒΗ. μὴν Τ΄ (Βαργ. αἹ 4. 

100. ΒεΙρκ: “Ἐοτί. ὁὰπὶ ΕὙΪΖΒοο ΘΙ μάπτη: ἄντεινον, αἷ λῆς. «1. 

ὡς παχεῖα καὶ χαλή. τουτὶ --- πρᾶγμα;"" παχεῖα χαὶ καλὰ Ἀ. Ὁ, Β. ΣΙ 

ἄτερ. Οοτ. Ρ. 952. ΒΓ. τϑθος. σιαχεῖαι χαὶ καλαὶ Β. Ῥ. «1. Α14. παχεῖα χἠπαλὰ 

(κὴ ἁπαλὰ) ἐοιξας Μη. ΑἸέθγδιη ΠΠδηη ρμοβὺ αἰξθγᾶπη οβίθπαϊυ ΜΙ ΡΆΥΘΠΒΙ5. 

ῬΙαμθ Πουϊουμη ἴοτοί παχῆα, αὖ ὀξῆα γτο ὀξεῖα ἃρ. Εἴγιι. πᾶ. 480, 44. 

ΘηΠἶὰ βαπῦ χήρυλος, Νῆλος, Πηρίϑοος, σήρα, πέληα, πλήων, μήων, ῬτῸ 

χείρυλος, Νεῖλος οἷο. Υ. ΑἸγοπΒ Ὁ. Πον. 108. Πάχηα (516) Ἰορίζαν ἴπ Ἐρὶ- 

Θμδττηὶ ΕὟ. ἀρ. Αἰμβπη. ρ. 211. (κα. παχεία χαὶ χαλά (ἀ28].). 
101. τὸ 6188. ἴῃ ΞΖ. ναὶ Δία Β. νὴ Δία Β. ναὶ μὰ “ία Ἀ. Ο. ΓΤ. 
108. ἥδε Β. νυ]ρ. οπι. ἃ. Ο. ΤΣ. ποδαπὴ δὴ στι χοῖρος Β. «1. ποδαπὴ 

δὴ ᾽στι χοῖρος ΒΘη1]. : 

109. ἢ οὐ Α. Β. ΚΒ. ΓΖ. ὁοτγ. Ζ΄. νὰ]. ἦ οὐ. Γ. γυ. Ἐδοῖθ. ΟἿ Αββ0ῇ. 
Ῥτομι. 580. ἦ οὐχ οἶσϑ᾽ ἀχριβῶς --- (δὶ ἢ οὐχ ΘΙμά.). ΑἸϊὰα οδῦ ἢ οὐ. 

Ἄβθβοῃ. ϑορί. 96. ἀχούετ᾽ ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ; 184. ἤχουσας ἢ οὐχ ἤχουσας; 

Ομοῦρι. 1005. ἔδρασεν ἢ οὐχ ἔδρασε; ϑορῃ. Ορα ἈΚ. 998. ἡ ῥητὸν ἢ οὐ 

ϑεμιστὸν ἄλλον εἰδέναι; ἔσϑ᾽ Ἐ. ἅδ᾽ Β. ἅδε Α. Β. 
τῖῦ. ϑᾶσϑε τόνδε (86. τὸν χοῖρον). τᾶς ἀπιστίας ἘΠΙΠΒ]οῖπΒ, 60]]. 

τῶν ἀλαζονευμάτων γ. 81. τῆς ἀνοίας Ἐκ. 800. τῆς μωρίας Ναβ. 818. 

Ἐπςο]. 181. Ουἱϊ ἀἰϊβρ!ϊοθῦ ρ]αγα]6 τὰς ἀπιστίας. 884 οἵ, ῬΙαῦ. Βορ. Υ. 480 Ὁ. 
πολλὰς γὰρ ἀπιστίας ἔχει ἔτι μᾶλλον τῶν ἔμπροσθεν ὧν διήλϑομεν. 

ΑἸοῖρμν. 11. 4. οὐδὲ ἐν Νάξῳ --- ἀπολειφϑήσομαι τὰς σὰς ἀπιστίας 

χλαίουσα. ΠΟΥ μανίαι (ΝῸΡ. 882. Ῥδο. θῦ. Τγ5. 842. οἷ.) ἀλαζονεῖαι 

(Εᾳ. 290), ὀργαὶ (Εᾳ. ὅ97), μοχϑηρίαι (Οταῖίπ. ἀρ. Ῥυϊδοῖαπ, ΧΥ͂ΤΠ.), 

ἀλήϑειαι (Μεπαπᾷ. ἀρ. ϑυϊ. ἴῃ γ.), οἷο. ““Νοίαπαππη ΠαΙΠΘῸ Ρ]ΌΥΑ]Ι 

αἰοΐαπι, ατιοὸ ἰουίαββθ ΠῸΠ δϑϑοῦ 8085 ἴῃ Βουθοπθ Αἰἰΐοο. Τοηρα α]ῖα ῬΙὰ- 

τομϊοὶ Ἰοοὶ (Β6ρ. Υ. ρ. 450 0.) γταΐΐο οδῦ ἃ ΜΙζο6110 οἰζαςϊ.᾽" (Ὀ1π4.). ϑουῖ- 
Ῥβουαῦ [Ὀυβᾶη. ΘΟΠ]Ο5 τὰν ἀπιστίαν, ἀαρηηδαιηοάιπη βλέπειν ἀπιστίαν 
(μου ἀπιστίας) αἰχὶς Επιρο] 15 ΕἾ. πο. 39, δαϊᾶο ἰδπιθη ἃὐυϊοῦ τ πὶ 

Ε]ΠΊ51611 οσομ]θοίατα, ὅ5:1ὸ Ἐπὰν, ΒάρΟἢ. 208. τῆς δυσσεβείας! ΤΠ θοον, ΧΥ͂, τὸ, 



“ΦΧ 5ΈΝΗΙΣ. ἸΠ1|9) 

Οὔ φατι τάνδε χοῖρον εἶμεν. ᾿1λλὰ μὰν, 
αἱ λῆς, στερίδου μοι 7τερὶ ϑυμιτάων ἁλῶν, 
αἱ μή ᾽στιν οὗτος χοῖρος ᾿Βλλάνων νόμῳ. 

χρηστῶ κῴῳχτίρμονος ἀνδοός. ϑᾶσϑε Α. Ο΄ς Π. 1. ϑᾶσϑαι Β. “1. Ἰθουῖοθ 

ῬτῸ ϑεᾶσϑε. Τίὰ ϑᾶσαι Ἰθρὶθι Ῥαο. 900. Ε.0]. 270. Τύρ]ο}. Ἐν. 18. Βόρἢν. 

Ἐτ. 14. οὐ 27. ΤΏΘοΟΙ. 1. 149. 1Π. 19. Χ. 41. Ἐρίρυ. ΧΥ͂Ι. 1. ϑάσασϑαι 

ΤΠΘοον. 11. 12. ϑασάώμενοι ΤᾺ}. Ηδθτδοὶ. 1. τ0. ϑασόμεναι ΤΠ οοον. ΧΥ͂. 38. 

ϑάμεϑα (5.}].} ϑόορῃν. Εν. 94. ϑατὴρ οὖ ϑατὺς ἂρ. Ηδδγοι. πη Π10ον 

ἐπεγγυάμενοι ϑορῃ. ΕἾ. 41. ϑΟΡΠΓΟΠΪ8. Τηΐ πὴ {ϊ{π]π8 οϑῦ αἱ ϑώμεναι τὰ 

Ἴσθμια, οὖ ἘΡΙΟΒδσΙΩΪ ἴαρι]δθ Θεαροί. ΔΝ υθαμ δη αιαηι οϑῦ ϑηέομαι 

(ϑαέομαι Ῥίμα. Ῥ. Π]|. 41). Υ. Βαίίηι. [χγορ. οι 5 Ρ. 129. τοῦδε 

γα]ρ. ΜᾺ]]. ΒΙΡΡ. τῶδε Β]. Μοίῃ. Ὀιηα, ΟΥ, ΑἸγθηβ 1). Τ)ου. γ. 264. 

111. οὔ φατι Α. Β. πα. οἰό. οὐ φατὶ ΑἸὰ. Γ΄. «1. Βτ. Ἐ]Μ8]. οὔ φασι 

Ἐ. Οὗ Αἤτθηβ οσ. ρ. 8512. τόνδε Α. Β. Οἱ Ῥ. Ζ' .Ζ. Α14: ΒΤ ΕἸΤΩΒΙ. 

τάνδε Ἐ.. (5. ΒΟΚΚ.) Ιῃν. Πὶπα. οἷο. ΟἿ, 188, 90. οὐ δά 789. Μδβου]]ηπηι 

οὗτος οϑὺ 118. ὅ'6α 101 χκύσϑος αἸοϊθαν. ἤμεν νὰ]ρ. Μοΐπ. εἶμεν ΠΙπᾷ. 

Μα]]1. ἘΪΡῸ. ΑἸ γθπ5 ΠΏ. ΠΟΥ. Ρ. 110, εἴμεναι ᾿ἰὺν] 7τῦ. ΟἿ, δᾷ 141. 

112. περιδοῦ Ἀ. Β. Ο. 1. Μοα. 9. ΑἸ4. περίδου Ἐ. 561}0]. δὰ Βα. τ88., 514. 
ἴῃ ϑυμιτίδων οὐ περίδου. Βγ. Ἐ]τη51. Πῖηα. οἕο. μοι (οι. νῦν) α. Ο. Ρ. 
Ἐ. Τ' Μαά. 9. 5680]. δᾶ Κα. 788. ὅα14. Βοηι]. Ὠϊπα. Βερκ. Μοὶη. Μ]], 

ἘΠΡΡ. νῦν μοι Β. «1. ΑΙ. Καϑῦ. ΒΥ. νύν μοι Ἐ]ιη5]. Θὰ. περίδου τύ μοι. οἷα. 
ϑυμιτιδᾶν ΑἸᾺ. ΒΙ]. (Λ44.) ΒοΥρῖ.. Μοῖμ. Ὀϊπά. ϑυματιδᾶν Ἀ. Β. ΟΡ, 

«1. ΒΡ». ϑυμητίϑαν Β΄. [πν. ϑυμητιδὰν Γ. Με. 9. ϑυμητίδων (ϑυμητίδα 

οοα. Οχ.) ϑυϊα, ἴῃ περίδου. ϑυμιτίδος 5080]. ᾳ. 188. ϑυμιτᾶν ΚΚαδ. (1 

ποί.) Βοιρ]. Βυ. Ε]Πμ5]. Βοϊῆς, Β]. ϑυμετῶν (ἀπ ϑυμίτων) δῖα, ἴῃ ϑυμετί- 

δων. Ῥτον. ἸΚπϑῦ, ϑυμιτεδν ἘΠΠ18]. ἢ. τη5. ϑυμιτίδϑων ΑΉγΟΠΒ. Ἰ)ον. ἡ. 980. 

(αἱ Τουΐθηβοβ αἵ ἅλες, αὖ Αὐ οἱ οἱ ἅλες, αἸχίδ58 βιιβροαῦαυ). Μ]1]. ὅου]- 

Ῥοπάπηῃ γί ἀοίαν ϑυμιτέων ἃαῦ μού. ϑυμετάων. ὅ1. ϑωρηχτάων (Τρώων, 
Ήοιη. 1]. φ΄. 211), ἀλφηστάων (Θά. ζ΄. 8), ἱχετάων (Θ4. Δ 271). Σειρηνάων 

ῬγῸ Σειρήνων ον αηι οϑὺ (Δ ΠγΘη5. ΤΠ). Τηου. Ρ. 228). Ομ ΟΥΤῚ Ῥοβδιιηῦ ἴον- 

τη88 Αρο]οὰθ πολιτάων ((. 1. 1508), χατοπτάων (1509), δραχμάων (1511), 

χρητάων (Αγ Π5 1.1... ϑ'οᾷ τεχνιτῶν Ἰοριταν ἴῃ ΤΙ. Οὐτο. 1840, 1. 10. οἱ 

41. τεχνιτῶν θῦ. τραπεζητᾶν χυνᾶν ΤΌγο. Εν. 40. Νϑᾷπο αἰΒρ!]οογοῦ ϑυμε- 

τίδων (ἃ ϑυμῖτις). Εουπηαύπηι Θ 1 οϑῦ ϑυμῖτις ἃ ϑύμον, αὖ ἀμαϑῖτις ἃ} 

ἄμαϑος ἴῃ ἘΡΙΟΠαττὶ ΕἾ. 29 χόγχοι τὲ χἀμαϑίέτιδες. ὅϊο χορδὴν αἱματῖτιν 

αἰχιῦ Βορ ]]5 Αἴμθη. Ρ. 120. ΘΙ μα βαθύ σπλευρῖτις, ἡπατῖτις, κεραμῖτις, 

γαλαχτῖτις οἴο. Οοέογαμη οἵ. 1099. ἅλας ϑυμέτας (ϑυμητίδας ϑαϊά. ἴῃ περίϑδου). 

Αἴμθη. ΤΧ. 8600. χαὶ ἅλας δὲ ἡδυσμένους ὁρῶ ἐν ἄλλαις παροψίσιν. ῬΟ]]. 

ὙΙ. 171. ἅλας ἡδυντῆρας τηοιηοταῦ. Ῥ]π. Ν, Η. 81, 7. ““οοπαϊξαγ δὐϊδηῃ 

(841) οἄουϊθιβ δα 115. 51, 21. “Ἃὐἰδαπι ὀὰτη 5816 {Πγτπιιπι.᾽" Τμιοίδῃ. ᾿ΓῚ πη. 

00. οἶσϑα γὰρ ὡς μᾶζα μὲν ἐμοὶ δεῖπνον ἱκανὸν, ὄψον δὲ ἥδιστον ϑύμον 

ἢ χάρδαμον ἢ, εἴποτε τρυφῴην, ὀλίγον τῶν ἁλῶν. 1. ἀθ τη. ὁ. 19. τοῦ 

ϑύμου χαὶ τῶν λευχῶν (λεπτῶν Ὁ») ἁλῶν ἥδιον 

τ. οὗτος Ἰῖρυϊ οὐ νὰ]ρ. Ἐοτῦ. αὕτη. Οἵ, 104---το0, τ09. 111. 181. 188. 190. 

8 
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“1. 4λ᾽ ἔστιν ἀνϑρώττου γε. ΠΕ. Ναὶ τὸν Διοκλέα 
ἐμά γα. Τὺ δέ νιν εἴμεναι τίνος δοχεῖς; {11 
3 ὴ- -" 
Ἢ λῇς ἀχοῦσαι. φϑεγγομένας; 411. Νὴ τοὺς ϑεοὺς 
γ 7 - 7, ᾿ ν , , 
ἔγωγε. ΠΕ. Φώνει. δὴ τὺ ταχέως, χοιρίον. 

Οὐ χρή τυ σιγῆν, ὦ κάκιστ᾽ ἀττολουμένα. 
» ν ε - ἢ Πάλιν τυ ἀποισῶ ναὶ τὸν “Ἑρμᾶν οἴχαδις. 

14. γα ΖΩ͂. γαὶ Α. Β. Γ΄. 4. νυ]ρ. νὴ ΚΒ, αὖ ἴπ Τ61. 

(τῦ. σὺ Τιθγὶ οὐ ΑἸὰ. Βουρκ. τὸ Βτ. Ε]1η8]. Β]. Μοῖη. Μ]11. Ὀὶπᾷ. Βδοΐο: 

ἡ {. εἴμεναι. ἃ. Β. Ο. Β.. Γ΄ “4. Ὁιμά. ἤμεναι Γ΄ ὁονν. ΑἸ4. Βτι. Ε]Πη8]. 

ΒΕΚΚ. Μεϑίη. εἶμεν αὖ ὁ0η]. Αἤσθηβ ἢ. Ποῦ. Ρ. 510. (Θαϊ βαβρϑοίασπη παροὺ 

εἴμεναι ῬΥῸ εἶμεν, πᾶ ὈΥΘΥΪΟΥ ἴοσιπα Ἰορὶθαν 141. 711.) εἶμεν οὔτινος 

ἐδόχεις; Ἠδιμδκου. ΟὙΘΡΟΣ 8 ΟὐΥ. Ρ. 221. τὸ εἶναι εἴμεναι λέγουσι, πὰς 
μια ἀαθῖθ τοϑρίοῖθπβ. μεν παθϑηΐ Πἰρτὶ 741. 111. οὐ ἐξῆμεν οβὲ ἴῃ Τῶν). 

Ηδογδο]. 1. 104. Τὴ Το. Υ. τ. ἀλεξέμεναι Ῥγο Τιϑοοπῖοο ἀλέξην 5ι8ρο- 
οὕπτη παροὺ ΑΠγοπβ Π)01. Ρ. 481. τίνος Α. Β. Β. Γ. τινὸς ΖΙ. τίνα Ὁ. 

{{|. σὺ 1ἰρτὶ οὐ ΑἸΔ. τὺ Κυβύ. Βτ. οἵ. . χοιρίδεον ἃ. Β' ΘΒ τα 
ΑἸά. (Οἵ, δὰ 880. 8β5ρ. ὅ19.) χοιρέον Βοηΐ]. ΒΥ. δἷο. τὸ χοιρίον ἢ. ὕπα8 
Ιθρ'δπάππι βαβρίοοσὶβ φώγει δὴ ταχέως τὺ, χοιρίον. 

{18. οὐ χρῆσϑα σιγῆς ἃ. Β. Ὁ. Ῥ, ἘΠ. “71. Αἴ4. ΒεΙρκ. οὐ χρῆσϑα σιγᾶς 
Ξ0Π01. Βομ]. Βν. ΒοΚΚ. οὐ χρῆσϑα σιγὴν (απ ἱπίογργοίαξζίοπθ, ἀντὶ τοῦ 
οὐ χρὴ σιγᾷν) οἰζαῦ ατορ. Ο. Ρ. 100. (Ρ. 228.) ΒΓ. ἴπ ποῦ. Ε]η8]. ΒΙ]. Μεῖπ. 
ΒΙΡΌ. οὐ χρῆσϑα; σιγῆς Βερκ. Π΄η4. ΕΥΙΖβοη. δὰ ΤΉρβηι. 04. οὐ χρῇσϑα; 

σιγῇς ΔὮγοπΒ Ὁ. θοῦ. Ρ. 190, οὐ χρῇσϑα; σιγᾷς ἰάθη (}π58. ΗΠ θη. 1. 89). 

χρῆσϑα γτὸ χρήζεις ἀἸούππι νοϊαπῦ ΠΙηα. (απο ν. δα ὅορα. Απῦ. 881). 

ΒεοΙρΡκ. Αἤγθηβ ἢ. Που. Ρ. θῦ9. χρήζω 5'η6 ἰοίὰ (οἵ, Εὔγπι. Μ. 815, 4) 
Ἰοριξαν ἴῃ Του. 2448, οὖ ἘΠοᾶ. 2020, 94. Αὐ χρήζω 'ἱπ ᾿Αβίγρ. 2489. Υ͂. 

ΑΒ γρη5 θοτ. τ. 190. Οὐ χρῆσϑα σιγῆν τοάάδδ, πο π ἀ6 0685 51161Γ6. Χρῆ- 
σϑα γτὸ χρῆς, αὖ ποϑόρησϑα ΤΠροοΙ. ΥἹ. 8. ἐθέλῃσθα ΧΧΙΧ, 4. ὅδεα 
ΨΘΥΘΟΥ πὖῦῷ χρῆν ΒΙρΠΙΠοαΤΘ ἀποὺ ἀρ τ. 51 χρὴν Βῖο ῬΘΙΒΟΠΔ1]6 οϑῦ, 

ἰάθη ἀοθοὺ βιρπίῆοατο αὐαοὰ χρήζειν ΘΡΘΙΘ, απ 5Θηθ5 Βαϊο 1060 ΠΟΝ 

ΘΟΠΥΘΗΪ. ΤΘΡΘΠααΠ ΒαΒΡΊΟΟΥ οὐ χρή (γ6] χρῆν) τυ σιγῆν. (ὅ1ο ΤΉΘΟΟΥ, 
ΧΎΤΙΙ. 12. εὕδειν μὲν χρήζοντα χαϑ’ ὥραν αὐτὸν ἐχρὴν τυ. Σιγὴν Ἰορὶθαν 

Ἐρίομαγη. ΕῪ. 110. 51. ὁρῆν 1, ν8. 11. πλαδδιὴῆν 111. πεινῆν Ἀοὶι. 184.) 

Υ8] οὐ χρή τυ σιγᾶς, ποὰ ΟΡᾺΒ {101 οϑὺ βι!θαύϊο. (Πὺ πὶ 1]. ἡ. 108. 
οὐδέ τί σὲ χρὴ ταύτης ἀφροσύνης. Υ. Ῥογβ. δᾷ Ογοβύ. θ09. Μαίίῃ. τ, 419.) 
Υ8] οὐ χρὴ σιωπῆν. (68ρ. 944. τί σεσιώπηκας; λεγε.) 9] ἀοπίᾳαο τί φής; 

τί σιγῇς ---; ΟΥ [γΧ8. τ0. ἀπολούμενα ἸΙΌΥΙ οὖ γα]ρ. ἀπολουμένα ἹΚαβί, 
()μλ51 Ῥγδθοθββουϊῦ πο χοιρίδιον, 564 χοῖρε. Οἵ, δὰ 4θῦ. 

{τ9. τ᾽ ΒΚ. Την. Ὁὶμα. ΒΚ. ΑΠγοηβ Ὁ. Του. Ρ. 208. ρῥχῸ}0. Ἐ]Π)5]. τύ γ᾽ 
Α. Β. 6. Ρ. Τ. 41. Μεὰά. 9. ατορ. Οου. Ρ. 281. (ᾳὰὶ τὺ Ὠοχίοαπι οὐ ὑσὸ σὺ 
οὔ Ῥ͵ΓῸ σὲ 6880 ἀορορί). ΑἸ, Βυ. Ε]μπ)5]. τυ Β]. Βουρῖ. Μη. ΜῈ}. Ὀϊμᾶ. 
ΕΠῸΡ. Ποῦ, αὐ νἱάοῦιν. ϑαρτα οοοαγγὶϊς τὺ ΡΙῸ σὲ γ. 190, αϑὶ ἔγαβίσα τὲ 

ΕἸ ΙΒ] 68. ΕΠ] Ἰβίοπθμὶ πθ ραἰἰζαν τὺ οποϊϊσαια, αὖ δἀπηοηϑὺ ΑΒ γθηΒ 1. 1. 

ν᾽ 

Ἶ 
μ 
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ἸΓ  Κοὶ κοΐ. {80 

ΜῈ. ἄὍὕτα ᾽στὶ χοῖρος; 411. Νῦν γε χοῖρος φαίνεται" 
ἀτὰρ ἐχτραφείς γε χύσϑος ἔσται. Ἢ. Πέντ᾽ ἐτῶν, 

εκ Ν ΓΝ γ ηΩ. σάφ᾽ ἴσϑι, σεοττὰν ματέρ᾽ εἰχασϑήσεται. 
1. «4λλ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστιν αὑτηγί. “ΤῈ. Σά μάν; 

Οὐ Ἐφ. 1995. ἐγὼ δέ τυ (τοι Ἐ. οἴ.) ἐστεφάνιξα χἀδωρυξάώμαν. ΤΠΘΟΟΥ. 
ΧΙΝ. 1. ἀλλὰ τὺ αὐτόν (80. χαῖρεν). ρΡΙΟΙ. Ἐν. 30. ἐχάλεσε γώρ τύ (τοι 

1011) τὲς οὔθ βόρησο ΕῪ. 14. τί τυ ἐγὼν ποιέω; ΕὟ. 234, ἘΌΤΙΠΔΠ τὲ ὰὰ- 

ἀαὺ ΑΡΟ]1]. 46. ῥγοπ. ρ. 896, οἰδαιϊ8 ΤΏθοου. 1. 85. εἰς τὲ χαταρρεῖ. οὐ 
ΑἸοη. (ΕἾ. 85). πρὸς δὲ τὲ τῶν φίλων. ΑΔἀ46 ΟΔ]11π|. ΕῪ. 114. ποτὶ τὲ 

Ζανὸς ἱχνεῦμαι λιμενοσχόπω Ῥτοΐδοίο τὲ ὕγὸ σὲ αἰχῖδδβο ἃ] πᾶ πάο νἱᾶθη- 
ὑπ ΤΟΥΪΘη88685, αὖ τοὶ ΡΙῸ σοὶ (ΤΘοον. ΧΧΥ ΤΙ. ὅ8. οὐς.)}, 584 τηυ]έο α8ὶ- 

ἰαύϊουοβ βυπῦ [ὈΤΤη86 τὴν οὗ τύ. υᾶγο οὖ ϊὸ οὖ ἴῃ Ἐᾳ. 1. 1. ΠΠΟΥΟΤΌΠ, 

γοϑυ!ρ 8. ̓ηβ᾽βίθηβ τὺ ΒΟΥ ΘΠ ΠΠῚ αἰχὶ; ΠῚ ῬΥΔΘΒΟΥ ΙΙ τε 6] 181 πᾺ]]Ὲ1 

ΘΧΘΙΡΙ]α ΤΟΡουϊαῦαγ. Οἵ, δὰ Εκ. 1290. ΒΟΙΏΡΟΥ δαΐζοπι 6 ΠΟ] ᾿ὉἸοῖ1Π}] 6550 
τὺ ἰοϑῦϊ οδὺ ΑῬΡ0]]. ρ. 08 Β. οὐ 100 (Ὁ. ἀποισῶ]) Περισπᾶσϑαι ΤοΥΪο6 

ἑαύαχω ἀοοοῦ ατορ, Ο. Ρ. 109. ὅῖο ΤΠ ΘοοΥ. 1. 4. λαψῶ. Οἵ, δα 199. γαὶ 
μὰ τὸν Β. Ο. Γ΄ ὁοτΓ. Ζ. ΑἸᾶ. ΒΤ. Τῃν. ΕἸΠΙ8]. ναὶ τὸν Α. Β.. Ἐ]Πη8], (ἴῃ 
πο.) Ὠϊπᾶ. οἷο. Ξ1ὸ 142. ναὶ τὸν Ἑρμᾶν. 114. ναὶ τὸν Διοκλέα Υ. 
ΑΒΤΘΩΒ. Ὠ1Δ]. Ὠον. Ρ. 8898. Οἷ. δὰ 1τρῖ. “Ἑρμῶν Β. Ο. Β. Ἑρμῆν Α. 
ΤᾺ ΟΟΥΣ. 

180. αἵ χόραι φῬτδοῖ. ἴῃ Π.. χοὶ κοΐ] κοί χοί Τὶ. 

1 αὐτῷ; Γ' 

82. ἀτὰρ (δῖ. Α. Β. Τὰ. 4. αὐτὰρ Δ. Γ.) ἐχτραφείς γε] Οἷ. Νιυῦ. 801. 

1220. ὕ6βρ. 150. 1141. 1014. Αν. 144. ΤῊ. 201. Ρ]. 512. Οα. ἀτὰρ ἐχτρα- 
φεῖσα. ϑεᾷ οἵ, 792. χύστος (ἴῃ τὰ 8.) Ζ΄ ΜΕ. Β. Ο. οὖ (ογαβὰ 1106χἃ ε) 

ΔΑ. ΕἸΜμ8]. πα. Β]. Μοὶη. ΜῺᾺ11. ΠΙΡΡ. Ὑαϊρο πᾶθο 1] ΔΘ ΡΟ ΔΙ οομίϊ- 
ππδθαπύθ, οὖ δἰ Βεκκ. Βουρῖ. 

88. ἔσϑι Β. Ο. ᾿. οἶσϑα Α. ποττὰν Β. Ο. ᾿. ποτὰν Α. 5610]: πρὸς 

τὸ τῆς μητρὸς αἰδοῖον. 

184. ἀλλ᾽ οὐδὲ Α. Β. Ὁ. Ρ. Γ΄. 4. ΑΙά. Βγε. ΕἸ5]. ΕἸ. ἀλλ᾽ οὐ Τ᾿. ἀλλ᾽ 
οὐχὶ Ἰϊπᾶ. Β]. Βοῖρκ. Μοΐη. ΜΠ. Οὗ 198. ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος οἷο. οὖ, δᾶ 

ὕ09. ἀλλ᾽ οὐχὶ (οὐδὲ 1101}} χαίρων οἷο. αὑτηγὶ Ἀ. Β. Ο. Ρ. ΓΤ. 2. Βτ. οἴο. 
αὑτηὶ Τὺ. (αὖ αὐτηὶ). Α14. Καί. δογρθα αὑτηγὶ --- ἐστι οτη. Ἐ. (8. ΒοΙΚ.) 

“Ἤδοο νὸχ ( αὑτηγὶ} τοροποπᾶα νἱάθύαν οὐΐδη ἴθ ν. 821. ἀρ᾽ ἐστὶν 
αὑτηγὶ Νεφελοχοχχκυγία. Τὰ 1.8. 009. ταυτασγὶ, οὖ ἴῃ 604. τουτονγὶ 
ΤΠ], Ὁ] ΓΙῸ νυϊραΐο τουτονὶ, ἀπο ἴῃ τηθίτιπὶ Ῥοθοαῦ, ϑβαβρθοίδηι 

γΟΘΘΠ τουτονδὲ ἰηγοχὶύ ΒιυπποκίαβΒ. Εδάθηη ῬΓΟΠΟΙΪη18 [Οὐ ΠΟΒΟΤῸ 

γοβεϊιοπαι, νἱάθίαν ἤδη. 1504. χαὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, | χαὶ 

τουτογνγὶ τοῖσι πορισταῖς,) Μύρμηχί 8ϑ᾽ ὁμοῦ χαὶ Νικομάχῳ, τόδε δ᾽ 

ἀπρχεμόρῳ. ϑυρθδπάϊαηθιν ξίφος, βρόχος, οὐ κώνειον." (Ε]1151.) Θα. ἀλλ᾽ οὐ 
(δῖος Β.) ϑύσιμός ἐσϑ᾽ αὑτηί. Μ11]. σά μάν; σά μάν; Οαπδὰ δαγθάστγη {πουὶῦ 

ἰϑλτις 
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Πᾶ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστι; 411. Κέρχον οὐχ ἔχει. 18ῦ 
ῈΕ. Νέα γάρ ἐστιν ἀλλὰ δελφαχουμένα 

ἑξεῖ μεγάλαν τε χαὶ τεαχεῖαν χήρυϑράν. 
.41λλ᾽, αἱ τράφεν λῆς, ἅδε τοι χοῖρος καλά. 

Γ ς Σ Ἂ ᾿ ᾿Ξ ΄ - Ξϑν τ αν ’ 

2711. Ὡς ξυγγενὴς ὃ χύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ. 
πτ- , Ἴ Ζ. ῥὋὉμοματρία γάρ ἐστι χὴήχ. τωὐτῶ ττατρός. 190 

Ὕ - ᾿] - Ἁ 

«1ς χὰ τταχυνϑῇ χαναχνοιανϑῇ τριχι, 

αἰτοῦ σά μάν οἸΠ]Β810. σώ μάν Α. Γ. σαμάν Ἔ. τί μάν (σά μάν 

ἴπ πιᾶτρ.) Β. Ζ΄. ναί μάν Ο. τί μήν Ῥ. Οἷ. δᾶ Τ81. 
Ἰ8ῦ. πᾶ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστι; (υ. πᾶ ϑύσιμος δ᾽ οὔχ ἐστι; Οἷ, δὰ 

184. πᾶ Α. Β. 4. ΑἸ4. ΒΥ. ΘΙμᾷ. ΒΙ. Βεῖρκ. πᾷ ΚΒ. (πᾶι) ΕἸΤΗΒ]. ΒοΙης. 
Μοεΐπ. Μα]1. ΕΙΌΡ. Δἤγοηβ Ὁ. Ποῦ. Ρ. 510. ἡ Γ΄. ρυ. Πα Τουῖθθ ρτὺ πῶς. 

Οὗ 1Τ,γ8. 1171. οὐδ ἰηΐτα 890. ἐστιν Ἔ. 

186. νέα Ἰἰρτὶ. νεαρὰ 5680]. δᾶ 199. Αἴμθηῃ. ΙΧ. 814 Ἐ, Μοίῃ. “Νὸπ 

γηᾶ]6," Μα]]. 

181. παχεῖάν] Ἀπ παχῆαν  ἘρΙόΠπάττη. Δίμθη. 512. Ο. παχήων. ϑορῆγοι 
Αἰμθη. 562 Ο. προῆχε (1. 6. προεϊχε). χἠρυϑράν. 1 ἀλλ᾽, αἱ τράώφεν λῆς, 

ἅδε τοι ---Ἰ Αι. χἠρυϑρὰν, } αἴχα τρώφεν λῇς. ἅδε τοι (γ6] ἅδ᾽ ἁτέρα) --. 

188. αἱ Α. Β. οἷο. εἰ Β. τράώφεν Α. Ῥ. Γ΄. νὰ]ρ. Μοϑῖη. πα. τρέφεν 

Β. Ο. “.. τρέφειν Ῥ. τράφειν Μα]]. ΒΙΡΡ. Οὗ. δὰ 199. τράφεν Τογίσαπι Ρ1Ὸ 
τρέφειν. Οἵ, Ῥιπᾷ. Ρ. 1|. 44. ΓΥ. 118. Ιβύμπι. Υ11. 40. ΤΉ δοοΥ. ΠΠ. 16. 5΄πηΐ- 
Ιου τράπω, στράφω, τράχω, τάμνω, πιάζω, μεγάϑος, ἱαρὸς, ἅτερος, 

Ἄρταμις, οἷο. Ὗ. Αγοπ5 Ὁ. Ποτ. Ρ. 1117. λῇς Β. Ο. Β. ἀλῆς Α. ἅδε 

τοι] 1. 6. ἥδε σοι. 6. ἁτέρα, γ8] ἅδ᾽ ἁτέρα. ΑἸύθοταιη μἴὸ ἢ]Παπὶ ρουτὶρὶ 
ΜορΆγθηβὶβ, αὖ οβύθπαϊθ Ὑυβιι8 ῬΓΟΧΙΠΊΠ8. χοῖρος Ἰἰρτὶ οὐ Αἴμθῃ. 

Ρ. 914 Ἐ. χῶρος 644. νοζί. 
189. χύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ (ϑατέρα ἘΒ.. 41.) νὰ]ρ. χύσϑος αὐτὴ ϑ. Ῥ. 

χοῖρος αὐτῆς 9. ΜᾺ]]. χοῖρος οὗτος ϑάτέρῳ Ἠδιμδκοτ. ῥτοῦ. Μεοίῃ. Θα. 

ἃ χοῖρος ({{1. 488. 195) «αὕτη ϑατέρᾳ. 
190. ὁμοματρία Β. ὁμομητρία ἃ. ὁμομάτριος Ἠδιπάκογ. ΟΥ, ΑΘβ6ῃ. Ῥτόμη. 

δῦ8. τὰν ὁμοπάτριον ----Ησιόναν. ταὐτοῦ Ῥ. ΑἸα. τωὐτοῦ, ἃ. Β. ἘΒ. Γ΄. 
“1. Βευρκ. ΜΠ. Β1ΡΡ. ΑΒγθπβ' ἢ. Ποτ. Ρ. 222. τοῦ τοῦ Ο. ταυτῷ Βρῃί!. 

τωὐτῶ Βτ. ΕἸπΙ51. Ὀἰπηά. Β]. ΒΟΚΚ. Μείη, Τὠυτοῦ ΤΟΥΙΘΌΙ 6586 ΡΤῸ ταὐτοῦ 

ἐγααῖς ατορ. Ο. ρΡ. 108, Βαπᾷ ἀπθῖθ ἤπο τοβρίοϊθπβ. ΟἿ. Εριομ. Εν. 90. 
τὠγαϑοὺ. ΒῪ. 94, 15. ἐν τωὐτῷ. Ιηδ8ογ. Οτοί. 20ῦτ. τὠσύλω (τῶ ἀσύλω). 

Ρίπαᾷ. ΟἹ. ΧΠ]. ὅ2. τωὐτῶ. ΑΙομδπ. ΑΡ011. Εχο. ν. 480 Α. αἱ γὰρ ὧμιν 
τωὐτῶ μέλοι (ἴα Κορη. δα τον. Ρ. 294 5... 

191. ἀλλ᾽ ἂν Β. ἀλλ᾽ ἂν Τὰν. ΒΙΌΌ. αἱ δ᾽ ἂν Α. Β. Ὁ. Ρ. Τ΄. (αἵ) Ι΄. ΑἸα. 

Βι. ΕἸπη8]. Βουρῖ. Ὀἰπᾷ. αὐ δ᾽ ἂν Μοᾶ, 9. ΜᾺ]Π. ἀλλ᾽ αἱ ΑΒγθπβ ΠΟΥ. 
ν. ὅ882. αἴχα δὲ Ἠδιμακον. αἴκα Β]. Μοῖπ. αἱ δ᾽ αὖ φοῃ]. Μοῖπ. Νόοι (ο]6- 

τὰ πάθη ἂν ἴῃ ΠΟΥΪθῸ ΒΘ Π0Ππ6. Μία] αἴχα (ΒρΡίομ, ΕἾ. 101. 104. ϑορ ιν. 
Ἐν. 14. Το. Υ. 117), γ8] ὅχχα (Ερίομ. Ετσ. 90), νοὶ χαῖχκα (αὖ ἴπ ΕΡΙ ΟΠ αΥτηὶ 
γ. ἃρ. Αἴμθη. ρ. 296. χαἴχα τις ἀντίον τι λῇ τήνῳ λέγεν, οὐ ΤΠΘοον, 8, 27. 

ων ἃ 
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χάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿“Ἱφροδίτᾳ ϑύεν. 

1. (Αλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος ταἀφροδίτῃ ϑύεται. 
ἯῈΕ. Οὐ χοῖρος “Τφροδίτᾳ; ἸΠ]όνᾳ γα δαιμόνων" 

χαὶ γίγνεταί γα τᾶνδε τᾶν χοίρων τὸ χρῆς 198 

χαΐχα δὴ ᾿ποϑάνω), ν8ὶ αἱ δέ χα. Αἴχα ἸορΊββθ νἀ θαυ βοῃο δία, αὶ ἐὰν 

ἀχμάσῃ καὶ ἡβήσῃ ᾿πίογρτούθίαν. (]οββοιηὰ ἂν αὖ εἰ ἂν ἴπ ἰοχύατη ν᾽ ἀ ϑἔτιν 
ἸΥγΘΡδῖ888, ροβίθα δ᾽ ἰηνθούπηη [1586 Ὠἰαΐπβ ἀονιἐδηαϊ οατδᾶ. ΞΘΠΒ18 

ὑϑηθη ὅχχα ρῬούϊιβ νἱἀθῦαυ Ῥοβίμ]!αγο. χκἀναχνοανϑῆ Ἀ. Β. Ο. Β. Ζ Ζ. 

Μοᾶ. 9. ΑΙα. Β᾿. ΒΕκκ. χἀνχνοανϑὴ Ῥ. χἀναχνωανϑὴῆ ἘΠ1η5]. ΠΙπᾶ. ΒΙ. 

χἀγχνοανϑῆ ἨδιδκΟΥ. χἀναχνοιανϑῇ Βοῦπ. Βευρκ. ΜΠ. ΒΪΡΡ. ΑἸ τ θη5 
1)0Υ. Ρ. 189. αἴχα παχυνϑὴ δ' ἀναχνοανϑὴ 9’ ὕστριχι 5815 ἃιυδδοίου 

Μοΐῃ. ἀγχνοανϑῇ --- Ἰά. 1ῃ ἀπηοῦ. γί σι νἱἀούαν χἀναχνοιανϑῇ ν6] μού 
χἀναχνοιάδϑδῃ (καὶ ἀναχνοάζη). Ἰρουϊοα δα πφνοιὰ, χροιὰ, ψοιὰ, δοιὰ, 

ποιὰ (ἂν. ατορ. Ο. ρ. 220), στοιὰ, ἐλαία, οἷο. ΟἿ, 680]. 1]. γ΄. 2380. 
ΑΒ ΤΘΠΒ 1.1. Ποιᾶς ἸορΊσαν ϑορηγ. ΕἾ, 2. χροιαῖσι Ἐν. 41. Νοίαπαθπμη ἁαΐθπι 
ἀναχνοιανϑῇ Ῥῇὸ ἀγχν. (ἄμβατε οῃΐμη οδύ 1532, ἄντεινον 100. ἀμπεπαρ- 

μένον 190. ἀμπείσειεν Τιγβ. 111. ἀμβαλώμεθα 1000 οἷο.) ΜΟΥ 5. οοη- 

ον ἰπδου. βδηρ. 099. ἀναγραινψάτω. 090. ἀναγράινψαι. Ἐοτηὰ Αὐἰοα οβὺ 

χνοάζειν. Μοίαρθη 65. ἃν. Αὐπϑη. Χ1Π. 511 Β. ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας. 

ΒΌΡΗ. Οθᾶ. ᾿. 742. χνοάώζων ἄρτι λευχανϑὲς χάρα. ΤΠοοον. ΧΧΥΤΙ. 48. 

μᾶλα τεὰ πρώτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω (πιώσδω νοὶ πιαξῶ 9). ΑΡ0]]. 

Ἐμοᾶ. 11. 48. ἔτε χνοάοντας Ἰούλους 1 ἀγτέλλων. Τπιοίαη. ΒΔΟΟΙ.. 2. χνοῶντα 

τὴν παρειάν. Ἐῤ ἀναχνοᾶν Ἰοσὶζαν ἴῃ ῬΠαπῖαο Ερῖρν. 8. Οἷς οὔδιη ΝᾺ. 978. 

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος καὶ χνοῦς ὥσπερ μήλοισιν ἐπήνϑει. ὙιᾶΘ. δηῃ 

Ἰορϑηᾶαπι 510 χἀναχνοιάξῃ (Ποτῖοθ. ὑγτὸ χἀναχγνοιάσῃ, αὖ γρυλιξεῖτε 140). 
ὙΙχ ἴῃ αἀϑὰ [αϊβδοῦ ἀγαχνοιαίνομαι. τρέκὺ (Αν.Β. Οὐ Τὸ αν 2, Μὰ. 9. 

Ἐ]ΜΙ5]. πᾷ. Β]. Βουρῖ. ΜᾺ1]. ΒΙΡΡ. γ᾽ ἐν τριχὶ Ῥ. ΑἸὰ. τῷ τριχὶ Βι. πᾶς 

τριχὶ ἨδιηδκοΥ. 

492. ἔσται Ἀ. Βοπΐ]. Τὴν. οἷο. ἐστε Α. Β. Ρ. ΓΖ. “1. ΑἸ. ομι. Ο. ἐσσεῖταί 
σιοχ᾽ (ρ10Ὸ ἔσται χοῖρος) ἨδΙΏΔΚΘΥ. ϑύειν ἸἸὈΤῚ οὐ νὰ]ρ. ΜῺ]]. ΒΙΡΡ. 

ϑύεν ἘΠΠ.8]. ὨΪπα. Β]. Μοῖη. Οἷ, δὰ 139. Τινγβ. 109. Νοίαπαα ρϑοπ] ]πηδο 

ἴῃ ϑύειν ΘΟΥΤοΡΪο, 564 ἴῃ ΜΘΡΆΤΘΗΒΙ5Β. ΟΥΘ; πᾶϊη ἴῃ Αὐὐοῖβ βΒου!ρθουθι5 
ῬΘΙΤΑΤΟ δῦ παπαῖιδη) ἢΠέ. Υ. δὰ Ἐμπν. ΕἸ]. 1141. δύγαΐομ. ἂρ. Αἴμποη, ΙΧ. 

982 Ο. Μοίῃ. Εν. οι. ΤΥ. 541. 1)6. ΑπΟρΡμδΔπἾβΒ ΕἾ. [πὸ. 27 ἱποθυύαχῃ οϑῦ. 

198. ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος τῇ ἀφροδίτῃ ϑύεται Α. Β. Ο. Ῥ. Ἐ. 1. “1. ἀλλ᾽ οὐχὶ 

χοῖρος τῇ ᾿φροδίτη ϑ. ΑἸὰ. Βν, ἀλλ᾽ οὐχὲ χοῖρος τἀφροδίτῃ ϑ.. Ἐ]λη5]. Θ1πά. 
ΜΠ]. ΕἰΡρΡ. χοῖρός τἀφροδίτῃ (τοι ᾿4φρ.}) Μοὶπ. ᾧα. ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρός 

ποτ᾽ ᾿ἀφροδίτῃ ϑ. ΝῊ] ἀλλ᾽ οὐδέποτε χοῖρος (χοῖρός γ᾽) ---. 6] ἀλλ᾽ οὐκ 

ἡπφροδίτῃ ϑύεται τὰ χοιρία. 1 ΜῈ. οὐ χοιρί᾽ ᾿ἀφροδίτᾳ; 61 ἀλλ᾽ οὐχὶ 

χοιρίδι᾽ ᾿φροδίτῃ ϑύεται. 1 ΜῈ. οὐ χοιρί᾽ ᾿φροδίτᾳ. ᾿Ἰφροδίτᾳ 5ἷπθ ἃγῈ1- 
ΟἾ]Ὸ οϑὺ ἴῃ νυ. 192. 194. 

194. γε Ἰἰδγυὶ οὐ ΑἸ. γα ΒΥ. οἷο. δαιμόνων Ἀ. (ὐ. ὰ. δαίμονι Β. 
490. γίνεται Ἀ. Β. Ο. Β. ατερ. Οογ. Ρ. 118. ΑΙ4. Βουρῖ. Μ]]. Μοίπ. 
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ἅδιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμττετταρμένον. 
«1. Ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσϑίοιεν ἄν; 
ἽῈΕ. Ναὶ τὸν Ποτειδᾶ, χαί γ᾿ ἄνις γα τῶ ττατρός. 

ΒΙΡΡ. γίγνεται ΒΥ. Ε]Π15]. ΠΙπᾶ. Υ. ΑΠγθηβ ἢ. Ποῖ. Ρ. 112, απἱ γένομαι 

εὖ γινώσχω (Π0Π γι7,ν.} ΒΘΙΏΡΘΙ ἴῃ {ϊ{π}15 16ΡῚ τηοποῦ. γίνεται οϑὺ ΕΡΊ ΟΕ. 

Εν. 90. γεινώσχωμες ϑορῃγ, ΕῪ. 84, 568 γιγνώσκοντι ἘΡΙοΙ. ΕὟ. 4. γα 
Α. Β. Τ΄ ὅτορ. ΟοΥ. ΑἸὰ. γε Β. τᾶνδε τἂν Ο. τᾶἄᾶνδε τὰν Ἀ. τᾶνδε τῶν 

Β. ΠΝ. τῶνδε τῶν {1 . (ἴῃ τα 8.) ΖΔ. Οἱ, δὰ 711. χοίρων Β. Ο. Β. χοέραν Ἀ. 
190. ἂν Α. Ο. Β. νὰ]ρ. ἐς Β. Γ΄. 4. ἀν ΒεΙρῖ.. ἂν ἷο ὑγὸ ἀμφὲ ρΡοδὶ- 

ἄπ βαβριοαῦαῦ ΑΠΤΘΠΒ ΠΟΥ. Ρ. θ01, βϑουσπάσπη Ηοπηθτϊοδπιὶ ἸΟΘΟα ΟΠΘΙῚ 

ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν. Οὐηξοετύ Ἰάθη ἀμφορεὺς γγο ἀμφιφορεὺς, Τιδίϊπα 
ὉΠΟῸΪΤΟ, ΔΠΟΘΡΒ Θἷς., ρ]οββᾶβαιιθ Ἡθβυοῃίαπὰβ ἄμπαιδες, ἀμπέσαι οἷ 

ἀγχριάνασϑαι. Νοίαπαθπτῃη δΔαΐοπι ρα Ηομηθυατη ἀδξϊγατη 6558, πο δοοα- 
βαθίναη. Θπᾶτο ἂν ρτὸ ἀνὰ ροίίπ5 ροβίζαπι εἷς νἱἀοαΐαν. 6 ἂν ρτὸ ἀγὰ, 

αὖ πὰρ Ῥ7Γ0Ὸ παρὰ, γ. ΔΙγΘΠ5 Ρ. 8564. ΟΥ, Τ 8. 1002. ἂν γὰρ τὰν πόλιν. 
ἃ. ἂμ, γ8] ἀμφ᾽ ὀδελοῖσιν. Οἵ. οι. Π]. ἄ. 40ῦ. μέστυλλον δ᾽ ἄρα τἄλλα, 

χαὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν. Ἡ. ἴπ Μοτο. 125. ὥπτα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσι 

πεπαρμένα δουρατέοισι ---. ἘΤΡΘ406185 ν. 902. δηρὸν δὴ χαλεπῇσι πεπαρ- 

μένοι ἀμφ᾽ ὀδύνῃσι. Ἐπαωγ. Ογο]. 802. ἀμφὶ βουπόροισι πηχϑέντας μέλη] 

ὀβελοῖσι. ὀδελὸν Α. Β. Γ΄. «. νὰ]ρ. ὀβελὸν Ὁ ᾿Οδελὸς Τουϊοαπι οϑῦ ῬτῸ 

ὀβελὸς (αγτερ. Ο. Ρ. 109). Βοθοίξίοιπη 6556 ὀδελὸν πι8186 ἀοοδθὺ 8680]. Οἵ. 

Εριοῃ. ΒῪ. ὅ8. Τα ὀδελὸς (ρτοὸ ὀβελὸς) οὐ ἡμιόδελον (ἡμεώδελον) ἴῃ ΤΙ. 

απ, ὍΘΙΡῃ. 1090. Υ. ΑἾγοπβ Ὁ. Ποτ. Ρ. 81. Ἑδάθιι ἴογιηα εϑὲ Νιοδπά. 

ΑἸοχ. 820. Του. 908. Οἵ, οὐΐαδτη Οτθύϊουμη ὀδολχαὶ Ῥτὸ ὀβελοὶ ἂρ. Ηδβυοἢ. 
ἐμπεπαρμένον ἃ. Β. Β. “1. Μρα. 9. νὰ]ρ. ἀμπεπαρμένον Γ΄ (4.) ἘΠΙΗ8Ι. 

Π1πηά. οὐο. 1. 6. ἀναπεπαρμένον. ΟΥ, 1007. ἕν᾽ ἀναπείρω τὰς κίχλας. ἨΒΥΟΒ: 

“1π᾿ ὀβελίσχου ᾿ἰχϑῦς. ἀναπεπαρμένοι. 14: ἀμπείρας. διχάσας. Τιγ5. 111. 

ἀμπείσειεν (ΤιΔοΟη166). Εαγ. ἘΠΙ65. ὅ14. ἐμπείρας δάχιν. 

98. Ποτείδαν Ῥ. Γ. Α1α. Βγ. ΒΕΚΚ. Ποτειδᾶν “1. Βετρκ. Νοἷπ, ῬΙπὰ 
Ποτεῖδα Α. Β. ((π τὰ8.) Ποτείδα Γ. Ποτειδᾶ 41. ΒΥ. (ἰπ ἀπποῦ.) ΕἼ Π,8Ι]. 

ΒΙΡΡ. Πποπίδα Ο. Ποσειδῶ Β. Ποτιδὰν ΑΒ γΘΠΒ (“ἀπππὶ οοτΐο οοπβίθε δι ὶ- 

«αϊονθπι ΤΟΥ ΘΠ} 5ΙΠΉΡ]1Οἱ γοοδ]}} 8: 6556, Υ. Π18]. Του. Ρ. 294. Μα]]. 

Ποτειδᾶ γΥγο Ποτειδᾶνα ἀἸοΐαμη νοϊαηὺ, εὖ Ποσειδῶ ργο Ποσειδῶνα. Οὕδηι 

ΤΌ ΠΘ ΠῚ ΤΠ Ππι8. ῬΤΟ Δ η8. ΑἤσθηΒ (46 Τὴ). ΠΥ. Ρ. 240) Ποτιδᾶν Ῥγοθδ 1 Πον 

ΤΘροπὶ Ἰπθού. Ταδ6 501]1οοὐ ᾿νπ7τι8 ΠΟΙ 15. Το πα πδθ ἰοστηδθ Πουΐοδθ υἱἀθπΐαι 

[π|558, Ποτιδὰν οὐ Ποτιδᾶς (αὖ τηὰρὶ5 ἀπθῖαβ Ποτειδὰν, Ποσειδὰν οπιῖί- 
ἰδ); ΘἸΔΙΠ ἃ ῬΥΙΟΥΙ ἀπούπμη ΟΡΡΙΔῚ Αδίο!οὶ ποιηθη Ποτιδανία (ΤΉ πο. 

1Π. 96. δίοριι. ΒΥ2Ζ.), ἃ0 αἰέθσα Οὐυη  ϊουιιπὶ οο]οπία Ποτεδαία (οἴ, δᾶ 

Βα. 458). ἴα Ποτιδὰν (ὀξυτόνως, αὖ ᾿“λχμὰν) Του πβῖθιι5 ὑσὶ θαππὶ 
ΟΠ ΟΟΤΟΡ. ΒΘΚΚ, 1418. Επδῦ. τ08, 28, Οὐτη]ιθ Ποτειδὰν οὖ Ποτιδᾶς 

(υὐ Κερκιδᾶς, οοα. ποτείδας) ᾿ἰδάθι. ἰτθυϊν Ἡδυοάϊδμβ π᾿ μ. λ. 10, 27. 

αα] οἰζαῦ ΕΡΙοΙ. ΕἾ. 10. τοῦ Ποτιδᾶνος (οοἃ. ποσειδάνος) δὲ χρηστὸν υἱὸν 
ἱπποχάμπιον. θ2. ναὶ τὸν Ποτιδᾶν (604. ποτίδαν) κοιλότερος ὅλμου πολύ. 

, 

ϑόρηγ. ΕῚ, 21, Ποτιδὰ (νος.) δραστοχαῖτα. οὐ Ἠο]ούαπι 5ουϊρίοτθ, τέμενος 
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“1. Τί δ᾽ ἐσϑίει μάλιστα; ΜῈ. Πάνϑ'᾽ ἅ χα διδῷς. 
«Αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. «11. Χοῖρε χοῖρε. ΚΟ. Κοὶ χοΐ. 800 

᾿ Ποτιδᾶ (66 η.) ποντίω. Α446 Ερίοι. ΕὟ. 24. αὐτὸς ὁ Ποτιδὰν ἄγων δἴο. 

Ριπά. ΟἹ. ΧΠΠ. ὃ. 39. ποτειδᾶνος ( Ποτιδᾶνος 1011 ορί. ρῬτὸν. ΑΠΤΓΘΗ5 

1.1). Τοηΐψαρ νοοαύϊναβ ὦ Πότειδαν (510) ἴῃ ΒΙΠΟΔΙ αἰοίο οϑὲ ἂρ. Αὐἱβυα. 

Οὐ. 1. 042, 11. Ποσειδῶν ἴον ΤΟΥ]Οὰ ΤηΪπὰ8. βονθτῶ ΡΙΠαΔΙῸ γθαθοη- 

ἑαΐασ: ἀπᾶ8 δορὶ πού Ποσειδάνιος ἃρυᾶ οαπάθιῃ, οὐ Ποσειδανία αὐ} }5 

Τύα]ϊοαΘ. ποηθη. ἀσοαταΐθ ἢἰ5 46 [Ὀγτηΐβ αἰβραίαν!ἐ Ασομ ἀθ Ὁ. Ὅον. 

Ρ. 248 --- 240. ἀπᾶ6 Ρ]υγα ϑαπη}081. [1)6 βου ρύατα 77οτ- ῬῸ Πῶόο6- ἀἰβουίο 

ῥοβίαξυν Ἡδϑτγοάϊδπ. 1.1. 1)6 σοη δοῦοπθ ἐ Ρ1Ὸ εἰ ἰΐθιῃ αἰβουία ΠΟΘΙ. 1]. 

958, 28. οὐ Εὐΐγιι. α. 410, 7. Ξ'1ὸ ἔχατι Ῥτὸ εἴχοσι, οἷο. “Ποτιδὰν οἵ 

Ποτιδᾶς αὐἰϊαἴογ 5 Του]οᾶθ. [ΌΤΙ 6 6556 ν᾽ ἀπ αν ρτὸ Ποσειδὼν, τϑοθηξο- 

165 Ποτειδὰν οὗ Ποσειδὰν"" ΑὮΤΘΠΒ Π)0Υ. Ρ. 184 (6011. Ρ. 245), αὶ πη 

Ποτιδᾶς οὐ Ποτιδὰν 'Πρμᾶς (19). εὐ “Πρμὰν (1. 6. Ἑρμιάων) ἃρίδ οοῃξοτέ 
Ρ. 71. Οδέθσγαμη απ ἢ. ν. οἵ. ΤῈ. 80. νὴ τὸν Ποσειδῶ, χαὶ δίχαιά γ᾽ 

ἂν λέγοις. χἂν ἄνευ Β. Ῥ. Γ. ΘΟΥΥ. “΄. ΒΓ. ΕἸΤη5]. ΒοΙρ.. ΒΙΡΡ. χἄνευ 

Α. Ο. Β. ΤΣ γῃ. ἂν χᾷνευ ΑἸ. κἂν ἄνις Βοηί]. (0011. 884.) καί κ᾽’ ἄνις 

((. 6. χἂν ἄνευ) Β]. Μοπ. ΜᾺ]1]1. Π1πά. Επρον. δα Τγ5. 171. Πιδ]θοῦο 1)011- 

86 πὸπ ὁοπνοηϊῦ ἄν. ΟἿ. δὰ 791. ΘΠ. 1115. ΠΌΤΟΥ ΟΥΤῸΙ οδϑὺ Πγ5. 10. ὁ δ᾽ 

ἐμός γα, κἂν ἐχ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ πόχα. δουροπάθηῃ, πἰ [1]Π10Υ, χαἴχ᾽ (1. 6. 

χαὶ ἐὰν, χἤν). ἘΔίαπι ἴῃ Τ]Ποσονῖι. ΧΧΎΤΙ. 80. καὶ ἤν χ᾽ ἐϑέλης μὲ διῶξαι, 
ΒΟΥ θοπαππη χαὶ αἴ χ΄. δύ δαυΐοη ἄνις Τοχΐοαπι, αὖ οἴχαδις (142) οἷο. 

ΤΠθορσποβί, 11. 1085, 8. Οχοη. ἄνις ἀντὶ τοῦ χωρίς. ΤιορΊζαν φγδοίθυθὰ 

ΤοοΡσ, 800. Νιοαπᾷ. ΑἹ. 419. τοῦ ν]ρ. ΜᾺ]]. τῶ ΠΙπηά. Β]. Βευρκ. 

Μοῖπ. ΕἸ}. 
99, ἃ χαὶ δίδως Ἰ|ργὶ οὐ να]ρ. ὃ δίδως Ἰθιπηηὰ 5660]. ἅ χα διδῷς ῬΟΥΒ. 

ΕΠΠΙΒ]. οἷο. ΟΥ, δὰ Τ,γ5. 111. 1080. 
800. ἐρώτη Ἀ. Β. Τ΄ «1. ἐρώτα ἢ. χοῖρε χοῖρε) χοιρίον τηλ}}ῦ Ἐ]Π15], (ρτο- 

Ῥύθυ ὀθβασα π᾿ ααὐἰηΐα 5646 ἰπϑο]ϊΐαμη, ν. Επρ. 1,.Υ8. Ῥυδοῖ, Ρ. ΧΧΙΥ.). 

χύρρε χύρρε 6οη]. ΒοΙρκ. (0011. Α6]. ίοπυβ. ἂρ. Επβύ. Ρ. 1102, 82. χύρρε 

ἐπίφϑεγμα πρὸς τοὺς ὑς. ἨΘΒΥΟΙ: χύρρα. οὕτως εἰώϑασι ταῖς ὑσὶν ἐπιιϑέγ- 

γεσϑα). χοὶ χοὶ Ὀΐϊ5 ΔΑ. Β. Ἐ. να]ρ. χοὺὶ ἴθ 7. Τουύαχῃ χοὶ πᾶῦαπι οϑὺ 

ἕουίαββθ οχ χο. (κόρα). Ῥτοΐθοῦο οδθβασα Πα] βηη 011 ἴῃ απἴπῦο Ἰοο0 νἱζϊοϑα 

γ᾽ ἀούαν ; ποααθ ΘΧΘΙΉΡ] πη ρῬτδοίοσθα πον]. ἘΧΘΠΡ]ὰ 6]15 ἴῃ απδγίο Ἰθ000 

58 15 πηυϊία βαπῦ, εὖ ἱπίτα 914. καὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε. Β. τί ἀδι- 

χειμένος; Ῥδο. 195. ἔϑι νυν χάλεσόν μοι τὸν “1{᾽. Β. Ἰὴ Ἰὴ Ἰὴ. ΒΡ. 1809. 

τῶν ξυμποτῶν χλέψαντα. Β. ποίαν αὐλητρίδα; Αν. 441. ὁ μαχαιροποιὸς, 

μήτε δάκνειν τούτους ἐμέ. ἤδη. θῦ2. ἥνϑρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιε- 

στέον. Τ,γΥ5. 108. Απέρι. Αἴμθη. 22 Εἰ. τὸ δὲ | ζῆν, εἶπέ μοι, τί ἐστι; Β. τὸ 

πίνειν φήμ᾽ ἐγώ. ῬΙαῦ. ΑΡ. 5601. Εὰγ. Ηθ0. 826. οὗτος, τίς εἶ; λέγε ταχύ. 

τί σιγᾷς; οὐχ ἐρεῖς; (16ρ6 σιγᾷς; αὖ ἴῃ Επτ. Ηρ». 911. σιωπᾷς; ὅορ!ι. ΡὮὨ]]. 
951). ΑἸοχὶβ ἂρ. Αἰμθι. 294 ΕΒ. ὦ τᾶν, λαβὲ χαὶ μὴ παῖζε. Β. τοσουδί" 

παράτρεχε. Μίπαβ οογΐα ΘΧθιηρ]ὰ ἀραὶ δῇ ν. 118. βιρτα. ἔχθρα ἰῃ 

ΒΟΟΌΆΠαΟ ἰοοὺ ποπηϊΐδὶ ἀπρία βαθύ, αὖ Νὰ. 004. πῶς δὴ, φέρε; Β. πῶς; 
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«1. Τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους; ΚΟ. Κοὶ κοὶ χοΐ. 
“1. Τί δαί; φιβάλεως ἰσχάδας; ΚΟ. Κοὶ κοΐ. 

41. Τὶ δαὶ .σύ; τρώγοις ἂν; ΚΟ. Κοὶ κοὶ ποΐ-. 

ἀλεχτρυὼν χἀλεχτρυών (Ὁ ῬοΙβοπιβ πῶς δὴ, φέρ᾽; Β. ὅπως; οἴο. ἀπο 

ἰΆΠΠ6 ΒῸΠ ΠΘΟΘΒΒΘΥΙη: Υ. Ε0]. 7601. Αγ. 6008. 1284. Βαπ. 1424). Αν. 

1094. ἔπεμιψε δὲ τίς σε (δέ σε τίς Ῥ) δεῦρο; 14θῦ. οἷσίν σε ποιήσω (τη 1 1πὶ 
οἷσί ---. Α6ἢ. 6. τοῖς πέντε ταλάντοις --- (] ἃτοῖθ οΟΠδογθπῦ πέντε ταλ). 
ῬΠΘΥΘΟΥ. Οὐπι. 11. 284. ἀπαρτὶ μὲν οὖν ---. ΑἸοχΙ5 Αἴπθη. 596 Ὁ, χαέρωμεν, 
ἕως ἔνεστι τὴν ψυχὴν τρέφειν. Ἀπέϊρμδῃ. Αἴπθη. 308 ). οὐχ ἡδύ; ἐμοὶ μὲν 

αἴθ. (ΟΠ θυ πὸ ἀοθοῦ Βα. 26. αὐτὸ μόλωμεν. Υ. Ηοτη. Ἐριύ. Ὦ. Μ. 

ΧΙ-- ΧΥΙ. ἨΐβῈ ῬΘΙΡΘΗΒΙΒ ἴπΠ ἴο Ιοθὺ ἀᾶθαᾶπι χοῖρε ΚΟ. Κοὶ κοὶ χοΐ. 

αὖ ὀδοδασα ἢδὺ 1 απᾶγίο ἰοθ0. Ῥοββὶβ δἰ πη ΠῸΠ Π18]6 χοιρίδεον (ὕποχο- 

οιστιχῶς). ΚΟ. κοὶ κοί. 6] χοιρίδια. ΚΟ. χοὶ κοΐ (οὐ τηοχ τρώγοιτ᾽ ἄν). 

801. τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους :) τρώξεσϑ᾽ ἐρεβίνϑους; εἶπέ μοι Μα]]. τρώ- 

γοις ἐρεβίνϑους (1): εἶπέ μοι ἘΠΌΡ. ὁοη]. Βοιρκ. τρώγεις ἐρεβίνϑους; 

εἶπέ μοι. ΚΟ. χοὶ χοὶ ΚΙοῦζ. (71 ηπ. ΑΠπΠ8]. 1849. ν. 2344.) οὐ Βεουρῖ. 

6Χχ ΟἸοιι. ΑἸθχ. ΤΥ. 109., υδἱ τρώγοις ἂν οἷο. τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους, 
φέρε δὴ (ν6] λέγε δὴ) 6οη]. Μοπ. ὧα. τρώγοιτ᾽ ἂν οἴό. ΗΪῸ ἀπᾶπι ἰδη- 

{πὰ Π| ΘΟΙηΡΘ]]αῦ, ᾿ηΐτα 804. δΔιη}Ὀ88. χοὶ ἴοσ Α. Β. Ο. Γ. Βι. ἘΠ πι5]. Ὁϊπᾶ. 

ΒΙ. Βευρῖς. ὈΠ Β. 4. ΑἸᾶ. Μρίη. Μὰ]1]1. ΒΠῸΡ. βθιμθ] Ῥ. ὥαβρ οἰ οΠΘ Τα 

ΟΥ̓ΘΔΤΘ Ῥοββὶὺ χϑὶ ἴθ᾽ τϑρϑυϊιπι ἢ16 οὐ ᾿ηἴτὰ, ἀπππὴ δ ὑαπύθμη ᾿ὐθυθῦαΣ 

γνυ. 780. (800). 802, πϑαὰθ Διη}]1π8 ἰζουαυὶ βοϊθδηδ Πα] 5ΠΊ0611 οχοϊδιηδ- 

ἰΐομθβ. Εογΐίαθβθθο οχοαῦ νὸχ ἃ]απᾶ: 8564 πὸῃ 8818 οδπβᾶθ δϑὺ ΟἿΣ 

ἸΟΘῸ ΠῚ ΠΊΘΠἀΟΒΌΤη 6556 πα] θηηπ5. ἐοὺ ἴοι ᾿ζογαΐαν Ῥαο. 110. Τὴ 195. ὃ ΤῊ. 

1191. μαμμία Τιγ8. 819. ἀεὶ ἴογ Ερῖοῃ. ΕἾ. 94. 

802. δαί] δὲ δι]. 5.ν. φέβαλις. φιβάλεως Γ΄. “1. φιφάλεως Β. φορβά- 

λεως Β. Ο. φορβάλεως Α. ἰσχάδας 5'π6. οατιδᾶ Ββιαβρίοαῦαν Βορκ. ΘΟ. τέ 

δαί; φιβάλεως; εἶπέ μοι. χοὶ χοΐ Β. Ο. Β.. 2. χοὺ χοὶ χοῦ δ τὰ 

ΟΥ δᾶ 800. 
808. τέ δὲ, σῦκα τρώγοις αὐτὸς ἄν. --- χοὶ χοὶ Ῥ. ΑἸά. τέ δαὶ σύχα 

τρώγοις ἂν αὐτός; --- χοὶ χοὶ κοί Ἀ. Γ΄. οἱ (χοὶ ὈΪ8) Β΄. τέ δαὶ σύχα (510) 

τρώγοις αὐτὸς ἂν (αὐτὸς ἂν ἴῃ τὰ5. Β.); --- χοὶ χοῖ Β. Ζ΄. τί δαὶ σὺ κα- 

ταιρώγοις ἂν αὐτός; --- χοὶ κοΐ Ο. τί δαὶ σῦκα τρώγοις αὐτὸς ἂν Ταπῦ. Π. 

οὐ Κυδῦ. τέ δαὶ σύ; χαὶ τρώγοις ἂν αὐτὰς; ΒΥ. τί δαὶ σύ; τρώγοις 

ἂν Ἐ]Π)8]. Β]. τέ δαί; σὺ χαὶ τρώγοις ἂν αὐτάς; (1) ΒοΙρῖ. ΜΏ]]. τέ δέ; 

χαὶ σὺ τρώγοις ἄν; ΠΡΌ. Ἠΐπὸ νουβιπὶ πῸ} ἃσποβοὶς ϑυϊαβ ἴῃ φέβαλις 

(Ὁ νν. 802. οὖ 804 οἶδα ), οἠϊοϊαπξ Βρηΐ]. Βοίμ. Ὀϊπᾶᾷ. Βουρῖς. Νοίῃ. 

Μα]]. ροβὺ ν. 805 παροὺ Ῥ. (ργϑοῖ. “711... “Ῥοβὺῦ ἤππο νούϑαπι ἴῃ οοαϊ- 
ΟἾΡαθ. βθααϊξι" ὙΘΥΒΙ5, οαΐ ΠΟΥ ΡΠ 0 ΟΡΟΥδη πιβύτα ᾿ΠΒαΙηΒου πη ΟΥἷ- 
16], π0} ΔΗ γουξοηΐοβ ΟὙΎΔΙΩΤ δἰ οι, οαἦὰβ ἴΠ1Ὸὸ ὙΘΥϑ8. οϑῦ, σύχα 

5π86. δοίδ 18. ΘΟΠΒΙ ΘΟ] 6 ΒΥ 11. Ῥυΐουθ οουγορία αἰχῖβθο ἘΠ] δααϊία- 
ΤηΘη 1, α04 πο0η Ἰορὶύ δυϊάδβ παἾπ8 Ἰοοὶ τπθηθοποιη ἰδοῖθηβ ἴῃ γ. φί- 

βαλις, ο] ο θη πη. 6856. Ρουβροχὶῦ ΒΘΗ ]οῖτιβ, ποαὰθ ΟὈδοαχα 68 ΟΥΡῸ οδᾷ. 
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“1. Ὡς ὀξὺ πρὸς τὰς ἰσχάδας χεχράγατε. 

᾿Ενεγχάτω τις ἔνδοϑεν τῶν ἰσχάδων 805 

τοῖς χοιριδίοισιν. “1ρα τρώξονται ; Βαβαὶ, 

οἷον ῥοθιάζουσ᾽, ὦ τ:εολυτίμηϑ᾽ “Ηράχλεις. 
Ποδατὰ τὰ χοιρί᾽; “Ὡς Τραγασαῖα φαίνεται. 

Ε. 41λλ:: οὔτι πιάσας χατέτραγον τὰς ἰσχάδας" 
Ἂ ἣν Ν 5] “- , Υ 5] ’ὔ ᾿ 

ἐγὼν γὰρ αὐτᾶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. 810 

Νδπ δᾶ ρυδθοθάθηίία σοῦρὰ φιβάλεως ᾿σχάδας δἀδουρύπηι ἐαϊῦ, ορίπον, σύχα 

τρώγοις ἄν." (Ὀ]πά.). Φαϊθ5. ΠῸῚ ἀββϑοηΐοῦ. ΟΡρύϊπιο 56 η81 ΥὙΘΙΒΈΠ 510 

γοδϊπξοσγαν Ε]ΙΠΒ]οῖιβ, τύ δαὶ σύ; τρώγοις ἂν; Κο. κοὶ χοὶ κοί. ““Ἤδθοο, 

ἱπααῖϊ, δα ΔΙ θυαμη ΡῈ 1611) ΘΟ ΘΥΒῈΙ5. 4ἸοὉ ΤΙ οαΘΟΡΟ]15, αὖ πποπυῖῦ ΒΥαΠΟΙ. 

ψοΡὰ τί δαὶ σύ; δοἄθπι 56 η8π πδαγραηὔαν ἴῃ Ανὶν. 196. τί δαὶ σύ; ΠΕ. 

τοιούτων ἐρῶ χἀγώ. [,.γ8. 180. τέ δαὶ σύ; Γ. χἀγὼ βούλομαι ---- δ᾽χη111ἃ 

βαηΐ τί δαὶ σὺ φής Αν. 1010. 1010. τί δαὶ λέγεις σύ Ἄδη. 1404." ἘΕἸπι8- 

1οἷϊ Θουγθοῦϊο οΟΠΠγιπαύαν οὐϊαδη! 60 ἀπο ν. 801 τρώγοις αἰοἰῦ Β6πῸχ, 
50 Ποῦ ππϑ]η ΡῈ Θ᾽] πὶ ΟΟΠῚ 61]. Π5, δ αἰ ου τη οἰ ποθ 05. 856 ΘΟΠΥΘΥΒΊΓΊΙΒ. 

πο 51 διηθαβ βἴπια] ΔΙ] πθγοίαν, αἰχίββοῦ τρώγοιτ᾽, αὖ χεχράγατε ν. 804. 

.«Τὐτὸς νἱάοῦαν ἸΤΓΟΡ 5580. ρο]οββοιηὰ δ σὺ δαβουρύμη). ΟἸΔΓΘ ΥὙΘΥΒΊΙΠΙ, 

ΟΡΙΠΟΥ, ἰῃ ΟΥ̓ἄΙΠΘ ἢ π0η ἀπ ἰ α πΐθυ γθοθρὶ. Χοπ, ὅγιῃρ. 111. 1. τέ γὰρ σὺ, 

ἔφη, ὦ Κριτόβουλε; ἐπὶ τίνι μέγιστον φρονεῖς; Χοὶ. Ὀ15. ΒΒ. ΘΕ; 

ΑΙά. Βυ. Βοιρῖς. Μ8]]. χοὶ ἴον Α. ΕἼ]μη8], Β]. ΒΙΡΡ. 

804. χεχράγατε] χεχράγατον ΒΥ. ὁΧχ 60η]. ΠΙπᾶ. Εογίαβθο τϑοΐθ, 868 
Ῥ]ΌΤΑ]1 αὐϊύπν Τ᾿οΔΘΟΡΟ]15. ἴῃ 5666. 

806. ἄρα Ἐ. τρώξονται] τρύξονται ἴ᾿., αποὰ δα γρύξονται ΔΙ] πάοΓὸ 

γ᾽ ἀοραῦαν ἘΠΠ5]οῖ0. βαβαὶ Ἄ. 

808. τραγασαῖα (510) ὨΙπά. 
808 --- 809. ΜορΑΤοπδὶ αὐσατηαο ἐυ]αϊ ΗΙΓΒΟΐρ.. 

808. χοιρέχ ἃ. Β. Ο. Β. ΓΤ. Ζ. 
809. Τ᾿οΔΘΟΡΟΙαΪ οοπὺ. ἃ. Β. Ο. Ρ. . 7. 4. ΑΙά. Βι. ΕἸπι5]. Ὀϊπᾶ, 

ΒΙ. ΜᾺ1]1:. ΒΡ. Μοραγοπϑὶ ὑπ θαππὺ Ηΐτβοι. Βουσκ. Μοίη. θοῦ ογΐαβδθ, 

ἀαδπαπδη Ἰοοὶ γίπι ποητιι 858 15 Ῥουβρθοίδιη μαθθο. οὔτι Ἀ. Ὀιπά, ΒΙ. 

Βοῖρκ. Μοῖπ. ΜᾺ]. Ἐυϊύσβοι. δὰ ΤΊ οθπι. 1114. (οὰχῃ ἰπὔουτορ.) οὐχὶ Δ, Β. 

ΟΡ Υ 7: τὰ]. Οὐ 198. ἀλλ᾽ οὐχὶ δἷο. χατέτραγον)] ()ὰ. χατέτρας 

γεν, αἱ φαίνεται. ἴῃ Υ. Ρτάθο. δρᾷ οὗ Τ97 --- 799. 

810. ἐγὼ Τρτὶ οὐ να]ρ. Μοίμ. ΜᾺ]]. ΒΕ}. ἐγὼν Ἐ]Μ18]. Πϊπα. Β]. αὐτῶν 
ΤΙΡΥῚ οὐ να]ρ. Ἐ]ΡΡ. αὐτῶν Ἐ]Π5]. Ἡιπᾷ. Μοῖη. Μα]]. ἀνειλόμαν ΑἸᾺ. Βγε. 

ἀνελόμαν Β.. ἀνειλόμην Ἀ. Β. ΟΖ. «1. ΔΗρΡΊΙοο, ΡΊοΚοα ἂρ, ὕοοκ, μ6]ροα 

τὰ 581} το. Οἵ, Νὰ. 981. οὐδ᾽ ἂν ἑλέσϑαι (Ἰορα ἀνελέσϑαι) δειπνοῦντ᾽ 

ἐξὴν χεφάλαιον τῆς (Ὁ) δαφανῖδος. ΕῪ, 140. μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; Ἠοτοά. 

ΤΥ. 128. σῖτα ἀναιρεομένους. ΤΠΘΟΡΙΓ. ΟἸᾶν. Χ. οὔτε ἐλάαν ἢ φοίνικα 

τῶν χαμαὶ πεπτωκότων ἀνελέσϑαι. ἘδοοίΐοΥ ονδαθογοῦ βοηθοί, ΟΡΙΠΟΙ, 

51 ἸΘρΘΥΘΙητ5 ὑφειλόμην, ΠΟΟ 56η8ι, [ὉΤ 1 50016 ἔτγοιη ᾧΠπ 6 τὴ (αὐτᾶν, 

οΓ δ 9. ΕἸ]. 1159) 118..010.Ψ 
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41. Νὴ τὸν «1 ἀστείω γε τὼ βοσχήματε. 
,ὔ , , Ν , , 

Πόσου ττρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια; λέγε. 

ΠΕ. Τὸ μὲν ἅτερον τοῦτο σχορόδων τροτταλίδος, 
τὸ δ᾽ ἅτερον, αἱ, λῇς, χοίνιχος μόνας ἁλῶν. 

1. Ωνήσομαί σοι. Περίμεν᾽ αὐτοῦ. 1Ε. Ταῦτα δή. 81 
“Ερμᾶ ᾿μστολαῖε, τὰν γυναῖχα τὰν ἐμὰν 

«; ᾿] - ’ ᾿ς ΕῚ Ύ ’ οὕτω μ᾽ αἀπτοδόσϑαι τάν τ᾽ ἐμωυτῶ ματέρα. 
ΣΥΚΟΦΙΑΝΤΗΣ. 

᾿Ὥγϑρωτιξε, ττοδαττός ; Ἴ1Ε. Χοιροτώλας Πεγαριχός. 

ΣΥ. ΤῈὸὰὼὶ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω ταδὶ 
χτολέμια καὶ σέ. ΤῈ. Τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ἵκει ττάθιν 820 

811. Τ616 νἱσρι]δη) γα]ρὸ ροβιίδιη ροβύ “70 ὁὰπὶ ΠΙπα, Μοίη. οἴο. 

812. πόσου ἃ. Β. Ἀ. πόσον Ὁ. πρίωμαι Β. Β. πρίομαι ἃ. πράο- 
μαι σ. 

819. ἕτερον Π|ρτὶ οὐ δα]. ἴῃ πόσου. Α]4. ἅτερον Βγ. (1π ποΐ.) Ε]Π15]. 
οἷο, ἡ. Αἴσθῃβ Ὁ. θυ. Ρ. 114. τούτων νυ]ρ. ὨΙπα. Μοῖη. ΜᾺ]]. τοῦτο 

(τουτὶ ἴῃ Αποί.) τϑοῦθ Ε]Πη5]. (6011. 117. τὸν ἕτερον τουτονί). ΕΙΌΒΌ. τοῦτο 

τη! οἰΐϊαπι Νοῖη. Τιοπ ηρ. Ῥοββϑὶβ οὔϊδηη ΠΟΙ τη8]6 γ᾽ αὐτῶν (Υ. αὐτοῖν). 

ϑοὰ φτδθβίαῦ αἹΐθσα διηθπᾶδίϊο. Ὑαϊραΐα οοτΐθ αἰβρι θοῦ, πδτὴ αὐτῶν 

Ῥοίϊαβ απᾶπ| τούτων αἰούατσιβ ογδῦ. τροπαλίδος Ῥ. Γ΄ «1. Μεᾶ. 9. ΕἸχΗΕΙ. 

Θὶπά. οἷο. τροπαλλίδος Α. Β. Ο. Β. 7. 5680]. ΑἸ4. Βτ. τροφαλλέδος ϑ'υϊάα5 

ἴῃ Πόσου πρίωμαι. τροπηλίδος Ἰάδιη ἴπ Τροπηλίς. Τροπαλίδος Ἰ)οτῖοο 

ῬΙῸ τροπηλίδος. ϑιυϊάδδ, τροπηλίς: ἡ τῶν σχορόδων δεσμή. Οοτταυρίο Ηδ- 

ΒΥΘΒαΒ, τριοπηλὶς οὐ τριτοπηλίς. ΑἸϊὰα οβῦ τροφαλὶς οοττορία τηθαϊα 

γ68Ρ. 898. τροφαλίδα τυροῦ Σιχελιχὴν χατεδήδοχεν. 

814. τὸν δ᾽ Τ. χοίνιχας Β. μόνας] ἴππο μεᾶς, πὶ 8110γ. 6] λεπτῶν. 

810. Ἑρμῆ ἐμπολαῖε Ῥ. Ἥ»ρμῆ ᾿μπολαῖε Ἐ. 4. Ὥανοβ. ΜΙ. Ο. Ρ. 2344. 
Ἕρμ᾽ ἐμπολαῖε Ἐ. ἕρμ᾽ ἐμπολαῖε ἃ. Ο. Ἕ,ρμᾶ ᾿μπολαῖε ὅ681]. Καδί. ἴπ 

ποῦ. ΒΓ. οἷο. 
811. ἐμαυτοῦ ΠΡ οὐ ΑἸᾶ. Βουρκ. ΜῺ]1]. ἐμαυτῶ Βομέ]. Βτ. Ε]μ8], ΒΙ]. 1. 

ἐμωυτῶ Μεῖη. Ὠἰηα. Οὗ δα 190. ματέρα Ἀ. Β. νὰ]ρ. μητέρα Ἐ. 

818. ἄνϑρωπε Ἀ. Β. Ο. Ῥ, “. Α14. Βι. ὦ ᾽νϑρωπε Β. Γ. Τπν. Ὀϊπᾶ. οἷο. 

Οἵ, 464. 
819. τοίγυν Α. Ο. Β. Γ. Βτ. οἰ. τοίνυν γ᾽.Β. Ῥ. ΖΦ. ΑἸα. φανῶ Ἰἰθτὶ 

οὐ νυ]ρ. ΜῈ]1]. ΕἸΡΡ. φαίνω ΒΙ]. Μεοὶπ. Ὠϊπᾶ, Οομοῦ. Οἷ, 912. ἐγὼ τοίνυν 

ὁδὶ [ φαίνω πολέμια ταυταγί. 824. 820. ᾳ. 218. τουτονὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐγὼ 

᾿νδείχνυμι οἷο. οὐ δα Εαᾳ. 800. Νξαπθ ορβίαπὺ νυν. 820. 914. 
820. τοῦτ᾽ ἐχεῖν Ἐχ Δὐύίοα ἀϊα!θοῖο ποθ βυμηρύιππι πιοποῦ ΑΠσΘπ5. ΠΥ. 

Ρ. 311. Νιβὶ βουϊρβογαῦ ροοϑία τοῦτο τῆν. Ῥοβὺ ἐχεῖν᾽ ἰπθουριηριπῦ ΒΘ βρ. 

Οοπῇ. Ρ. 219. Τὶπα. Μοῖπ. ΒΪΡΡ. μοβὺ πάλιν Βγν. ἘΠΊη8]. ροβὺ αὐγαμηατιθ 
Μα]]. ἐχεῖν"  ἐχείνης Ἀ. ἵχει ἃ. Βι. ἔχει Ο, ἥχει Β. (ἣ ἴοτῦ. ὁΟΥΥ.) 

Β. Γ. Δ. ΔΙᾺ. ἵκει Ἰουϊοθ ὑγὸ ἥκει. Οἷ, δὰ 142. 
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ὕϑενεερ ἁρχὰ τῶν χαχῶν ἁμῖν ἔφυ. 
ΣΥ͂. ΒΚἄλάων μεγαριεῖς. Οὐχ ἀφήσεις τὸν σάχον; 
ἯῈΕ. ΤΠικαιότεολι -«Τικαιότεολι, φαντάδδομαι 

ὑσιό του. «11. Τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; “γορανόμοι, 
τοὺς συχοφάντας οὐ ϑύραϊ ἐξείρξετε; 82Ὁ 

Τί δὴ μαϑὼν φαίνεις ἄνευ ϑουαλλίδος; 

891, ἀρχὰ νὰ]ρ. ΒΪΡΡ. ἁρχὰ Τοῦτ. Μεὶπ. ΠΙπά. Μα]]1. Οἵ. Ἰβοοῦαΐ. Ρ. 96. 
ὥστ᾽, εἴ τις φαίη τότε τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς γενέσϑαι τῶν παρόντων χαχῶν. 

ἁμῖν Β. Ο. ᾿ὰ. να]σ. ἁμίν γ᾽ τηδ]ῦ Ε]τη8]. ἁμὺν Α. ΑΒγθὴΒ 1). ΠΟΥ. 

Ρν. 300. ΜΠ. ὅ'δ( βοβίθυϊου ἴπ ἁμὸὺν Ὀγον δ οϑὺ 882. Τὺ β. 1081. ἅποθΡ8 1,08. 

1162. 1298. ἁμιῖν Ἰορὶσαν ΤΠΘοοΥ. Υ. 106. ΥἹΙ. 1456. ὙΠΠ]|. 18. οὐ 8110]. 
822. χλάων Α. Β. Γ. 41. νὰ]ρ. κλαίων Β. Βῖο οὐ 821. οὐχ ἀφήσεις] 

Μά] οὐ μεϑήσεις. σάχχον Ἐ. 
825. φαντάζομαι Ἰἰρτὶ οὐ δι. 5. ἢ. ν. νὰ]ρ. Μ1]1. Β1ΡΡ. ΑἸγθπ5. ΠΟΥ. 

ν. 97. φαντάδϑδομαι γΆ16Κ. ὈΙπά. Β]. Μεὶπ. δ΄. μᾶδδαν βαρτὰ 182. χρηδ- 
δέτε 184. Τιαοοπίοο γυμνάδδομαι Τιγ8. 82, μύσιδδε 94. ποτόδδει 200. 
μυσίδδειν 1076. τνεάδδοντι 1902. ϑυρσαδδωᾶν. 1518. παραμπύκιδδε 1510. 

οὐ ἰπ Βορούϊ βουύπιοπο ϑερίδδεν ἰηΐτα 948. δῦ δαΐομι φαντάδδομαι 1. ἃ. 

φαίνομαι (συχοφαντοῦμαι). Ἐπὰν. Απᾶτ, 8160. ἀλλ᾽ εἴσιϑ'᾽ εἴσω, μηδὲ φαν- 

τάζου δόμων  πάροιϑε τῶνδε. 

8298 --- 894, (φαντάζομαι. “1ι. ὑπὸ τοῦ; τίς --- (810) Α. Β, (δὲ. Θγὰ5. ἴῃ Β.) 

Ῥ. «1. Α1Ι4. Βομθ]. οἶδ. Ἐ]ιη5]. Βο. Β]. Βουρῖ.. Μοὶπ. Μὰ]]. ΒΙΡΌ. ΑἤτοηΒ 

Π)οΥ. Ρ. 311. φαντάζομαι ὑπὸ τοῦ. “1ι. τίς --- Ο. Ῥ΄. 1. φαντάζομαι ὑπό 

του. “1ι. τίς --- Βγ. οὐ (66) Ππα. ΟἿ, Βα. 1196. ἐχεεινοιὶ γὰρ ὡς ἔμ᾽ ἔρχον- 

ται. Κλ. τίνες; (41. ἔρχονταί τινες.) Ἄδπ. 7601. ἐκ τοῦ; οὗ δὰ Βᾶπ. 200. 

αν. ΟΥγ0]. 228, ὥμοι, πυρέσσω συγχεχομμένος τάλας. [ ΚΎΥ͂. ὑπὸ τοῦ; τίς 

ἐς σὸν χρᾶτ᾽ ἐπύχτευσεν, γέρον; ] ΣΙ. ὑπὸ τῶνδε, Κύχλωνψ. Ἐατὶρ. ΕὟ. 

Βουτ. 1. ἡ παῖς νοσεῖ σοῦ χἀπιχινδύνως ἔχει. [ Β. πρὸς τοῦ; τίς αὐτὴν 

πημονὴ δαμάζεται; Μοᾶ. 104. ὄλωλα" χαὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. 
ΑἹ. πρὸς τοῦ; ῬΊοοη. 9. πρὸς τίνος; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος --; Ὥοπι. Ῥ. 19ῦ. 

τοὺς ὑπὸ τούτοι' συχοφαντουμέγους. ». 908, σεσυκοφάντηται --- ἐχεῖνος. 

824. ἀγορανόμοι Α. Ο. Β΄. 1. οἱ δ᾽ ἀγορανόμοι Ῥ. ΑἸΙ4. ὦ ἀγορανόμοι 

Β. “1. οἵ ᾿γορανόμοι Βεπί!. ὦ ᾿γορανόμοι Βτ. ἁγοραγνόμοι ἘΠ]ΠΠ15]. οἴό. 1. 6, 

οἵ ἀγορανόμοι. ὅϊο οὗ πρυτάνεις ν. 107. οἱ τοξόται Ὁ4. Τιοτὰ ἴδοοῦο 8110- 

ααἰξιν. Κ΄. διὰ 129. Ἦος ΠΙοδΘΟρΡο] αὶ ἐστὶ θαπηῦ ἃ. Β. Βι. οἷό. Μορδυθηβὶ 

Οι ΑἸ. Οοτντγθούσῃῃ ἴῃ οαα. Ελτν. Βυαῦ. ΒΟΙΡΚ. 

820. ἐξείρξετε Ο. Β.. ἐξέρξετε Α. ἐξείργετε Β. Γ. 4. ΟΥ, δ ϑορῇ. ΑἹ. 598. 

826. τέη Δ. Β. Ο. Β. τεὴ Ῥ. Γ΄. 4. Α]4. 804]. τέ δὴ Βτ. Ἀϊπᾶ. ΒΙ. ΒοΙΡΚ. 

Μοῖπ. ΜῺ1]. ΒΙΌΡ. τέ δαὶ ΕἸμη5]. Οἵ. γ68ρ. 251. τὲ δὴ μαϑὼν τῷ δαχτύλῳ 

τὴν ϑρυαλλίδ᾽ ὠϑεῖς; Τιγϑ. ὅ99. σὺ δὲ δὴ τέ μαϑὼν οὐχ ἀποϑνήσκχεις; 

μαϑὼν Ἰἴρτι. ΑἸΑ. Βν. Β]. Βουρῖ. ΜῈ}. ΒΙΡΡ. πάϑων Βτ. ὅο8]. ΕἸΤΩΒΙ. 

ΔΜ οῖι. Ὠϊπα. Οἵ 912, τέ δαὶ χαχὸν παϑών; Ναῦ. 540, 402. 1000. Ρὰᾶο, ΤΟ], 
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ΣΥ. οὐ γὰρ φανῶ τοὺς στολεμίους; “11. Κλάων γε σὺ, 
εἰ μὴ ᾿τέρωσε συχοφαντήσεις τρέχων. 

ΕῈ. οἷον τὸ χαχὸν ἐν ταῖς “2“9άγναις τοῦτ᾽ ἔνι. 

“1. Θάρρει, Πεγαρίν᾽ ἀλλ᾽, ἧς τὰ χοιρίδι᾽ ἀττέδου 830 
τιμῆς, λαβὲ ταυτὶ τὰ σχόροδα χαὶ τοὺς ἅλας, 

χαὶ χαῖρε τιόλλ᾽. 1ῈΕ. 71λλ: ἁμὶν οὐχ. ἐτειχώριον. 

ΡΙ. 908. Ηφϑγιη. δ Ὑ᾽ροσ. γ. 109. Ηοϊπᾶ. δὰ Ῥ]αύ. Ἐπθμγά.- 5859. ὙΥΟ] ἢ. 
δα 6. Τιορί. ρ. 548. φαίγεις (ς ἴῃ τ88.) Β. 

821. χλάων Α. Β. Γ΄. 4. νὰ]ρ. χλαίων Ἔ. 

828. εἰ Β. ᾿ἰπ τἄβαϊδ. μὴ ᾿τέρωσε Α. Β. Ο. ΑΙ4. μήτ᾽ ἐτέρωσε Ἐ. 

“Θαούο5 μὴ ἃ νοῦθ βχοὶριθαῦ ο]ὰ5. Ρυηᾶ Πἰογὰ ροβδὺ ἀπδην1β θυ 10}- 

ΒΆ 1) γοθδ]6 πὶ 6114] ροΐοβί, ΦροβΟγορ Πα] 6] 15101π15. π οὔδμι Δα ΒΙ θοπάδηι 66Π- 
8560, Ιΐδαπθ τη] μὴ ᾿γὼ (υδπιὶ μὴ ἐγὼ τορυϑθβθηῦασθ,, ΒΒ: ΠΠ]}10π6 τ. Η6, 

μὴ ᾽στὶ, μὴ 'χω, μὴ ᾽γραφον, μὴν, μὴ ᾽ξ, μὴ ᾽πί. ΒΘΙΠασδ5 γΟΘΘΒ Ρ]6Π6 

ΒΟΙΊΡΒΘΙ τη, αὖ μὴ ἀλλὰ, μὴ αὐτὸν, μὴ ἔλθοι [3], μὴ εὕρω, μὴ ἡμεῖς, μὴ οὗ, 

ἴῃ 45. ΠΟΙ 6] 5101 6Π 564 οΥαδίη ΠΟΥ οχϊβέϊπηο. ΤᾺ ἀθ ἢ δηΐθ νοοδ] θη] 

βὐα θα απι οδί." ΒΠΜΒΠ,.. Οἵ, ἤδη. 64. ἢ ᾽τέρᾳ φράσω; ὅογνῃ. ΡΠ]. 98. 

ἢν μὴ 'Ὅπης ἑκών. ἰὼν Α. Β. 6. Ρ. Γ. 4. ΑἸὰ. Βν. τρέχων Ἐ. Την. ἘΠ]ΤΩ8Ι. 

εἴο. Οἵ. ἂν. 991. οὔκουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐχτρέχων (ἀποτρέχων Ὁ); 
1102. ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων ἱ ἀπονίψομαι. 1200. οὔχουν ἑτέρωσε πετομένη ᾿ 

χαταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινώ; ῬῚ. 1188. ταύτην ἐπιπιὼν ἀποτρέχων 

οὐχ ἂν φϑάνοις. 1108. ἀλλ᾽ ἐχχάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχύ. ΝΡ. 780. 

ἀπαγξαίμην τρέχων. 1169. ὃν χάλεσον τρέχων οἷο. 

829. οἷον τὸ καχόν] (κα. οἷόν τι χακόν. 

8890. τὰ χοιρίδι’ ἀπέδου 1101] οὐ νπ]ρ. ΠΙ1η4. ΒῚ. Βευρκ. Μοϑῖη. 11]. ἘΠΡ}. 
ἀπέδου τὰ χοιρία ἘΠΤΗ5]. (Θαϊ, “Ναπαθδηι ΒΘ ηδτίαχη οἰαπα!ῦ γοὸχ ὑυ]ΒΎ}1 θὰ 

απδ8 ἀπδ5 ῬΥΪΟΤΘΒ ΟΟΥΤΙΡΙ δ, Π151 ργυδθοθαδὺ τηοποβι] θα, αὖ ἐν ἀγορᾷ βαρτὰ 

ν. ὅ89. Εαᾳ. 1245. 1818. ὁ βασιλεὺς Ἰπΐτα ν. 1224, ὁ Παφλαγὼν ἘΠ. 186. 

1392. τὸ ϑύριον ΤΊ65πι. 21. 28. δύ᾽ ὀβολὼ ἤδη. 141]. τὰ τεμάχη 11. τίν᾽ 
ἔχετον 1422. τὸ παράπαν ῬΙ]αΐ. 951. τὸν ἕτερον 8591. τὰ μεγάλα 845. 

ῬΙατα Θχθῦρ]α ἃρπα ποβίγιμη ΠῸΠ οἴδπαϊ. Θαυοα δα ππαπὸ Ἰοοὰπι αὐ ποῦ, 
ΒΟΥ ρβϑιῦ ρορίᾶ χοιρία, ἀποα ΠΡΟΣ ΠΌΤ ΑΥῚ ἴῃ χοιρίδια τησδαταπῦ, αὖ 'π 

ν. {τ|. ἰχοῦαπη οί. Τδῖπαθ τηπίαθαβ δῦ ΓΟ υϑυθουτΠι, τὖ ΥΘΥΒῚΒ ΠΌΠῚ6- 

ΤῚΒ. 515. τϑϑυϊαθγθίισ. ἡ Βοίῃ. Υ. Επροι. Ῥυδοῖ. 08. Ρ. ΧΧΥΤΙ. γ6βρ. δ18. 
τοῖς χοιριδίοις (χοιρίοις, τηοῖτο τοραρπδηΐθ, Β.). Οοπίτα ΝΡ. 92, ὁρᾷς 

τὸ ϑύριον (ϑυρίδιον Ἔ.. Υ. οἷο.) τοῦτο; ΟἿ, οἰΐαιαι δα ΑΘ. 711. Τγ5. 906. 
ΘΠ ]Π1ἃ δ ΘΒΈΤαΘ. ΘΧθρ]α οοπῃΐοσὺ ΕἸπΙ5] οἷα (Δἴα5. Οὐ. 1. 416), ὕ68ρ. 

9601. ὦ δαιμόνι᾽ ἐλέει. Αν. 1529. τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα. Ῥδπ. 488. εἰργάσατ᾽ 

ἀνήρ. οἷο. ἀλλὰ Ἐ. 

891. ταυτὶ Β. Ο. Ἐ. ταύτης ΔΑ. 

882, πόλλ᾽ Α. Β. Ο. πολλὰ Ἢ. 7. 4. πολλά γε Ῥ. πολλά γ᾽ ΑἸΙὰ. Β᾿. 
ἀλλὰ μὺν Β. ἀλλὰ μὲν Α. Β. (ἴῃ τά85.}) Ο. Ρ. 4. ΑΙᾶά, ἀλλὰ μὴν ΓΤ. 

Ἰϑιηπιὰ 5680]. ἀλλ᾽ ἁμὶν Τ᾿. ([ογὐ.) Ε]Π25]. οἷο. ἁμὲν διηύθ νοοδ]θπι ἸορΊ θα 
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“1. πΠολυπραγμοσύνη νυν ἐς χεφαλὴν τράπτοιτ' ἐμοί. 
ΜΕ. Ὦ χοιρίδια, “τειρῆσϑε χἄνις τῶ ττατρὸς 

σεαίειν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μᾶδδαν, αἴ χά τις διδῷ. 888 

οὐΐατη 1,8. 1081. ΑΘβοῦυ]. ἔππι. 941. 564. ἁμῖν τη 1 ρσγαύῦ βαργὰ 821. 

Δπίθ οοπβοπδηΐζοιῃ ὑμὴν ἸΘρΡΊΓΥ ΤΠ Υ58. 1102. 1298, ἁμῖν (ἄμμιν Βοροίϊοθ 9) 

ἴηΐτα 909. ἄμμεν (ἁμὲν Ὁ) ὙΠποοον. ὙΠ]. 23. 185. ΑΡΟ]]οπῖαβ. ἀθ Ρτοπ. μ. 980. 

ἁμὶν γὰρ “Ιωριεῖς, καὶ ἄμμιν ΑἸολεῖς. Υ. ΑὮγθη5. . ΤΥ. Ρ. 209. 
899. πολυπραγμοσύνη νῦν ἐς --- ΒΚ. πολυπραγμοσύνης νῦν ἐς -- Α. Β, 

Τ. “1. Μεᾶ. 9. ΑἸ4. πολυπραγμοσύνης νυν" ἐς --- ΒΥ. πολυπραγμοσύνης" νῦν 

ἐς --- ΗοΙπα, δα Ῥτοῦ. Ρ. ὃ.ῦ. Βοιρῖ. Μ]1. πολυπραγμοσύνης νυν ἐς -- 

ΕΠΠη5]. Βοἰβῖρ. Οοπ). Ρ. 261. πολυπραγμοσύνη νυν ἐς --- Τὶπά. Β]. Μοῖΐη. 

ΒΙΡΡ. Ἐσνιύζβοι. δὰ ΤῊ. 1109. ““Πολυπραγμοσύνης 1 δαθαπαϊδαν ἕνεχα, αὐ 

τηοπϑὺ 560]. Π1οὶδ διυύθῃ, αὐ οἰ ἂπι ὅ6 ΤΠ π8 ΟΡοΥύα πο βαϊαύαγν!, 

γο]πὶ αὖ δὰ πι6 τονουύα Ἷ 884]88. 0 ἐς χεφαλὴν ν. δα Ρ]. 20." 
ΒΟΒοΙαβύαθ ἰπίουργοίαϊο δῦ: λείπει δὲ τὸ ἕνεχα, ἵνα ἡ ἕνεχα τῆς πολυ- 

πραγμοσύνης. ὁ δὲ λόγος, ἀλλὰ τὸ χαίρειν ἔλθοι εἰς τὴν κεφαλήν μου, ὅτι 

πολυπραγμονῶ εἰπών σοι χαίρειν. Ἐα]δὰ Θχρ]]οαῦϊο. (θη δ γτιτὴ 51 ροβα15- 
βοὺῦ Οὐμοιβ, αὐύϊοαϊο δἀαῖΐο {πἰββοῦ οριιβ, τῆς πολυπραγμοσύνης. ἈΠΡΊΙΟΟ 

τοάάᾶβ, ΜΥ οὐ οἰουβπ 6 55 ὕμθῃη τύ ἢ ὌΡΟῚ ΠΥ ΟὟΠ Β6Δ4. 

γῦν ἸἸΌΥΪ οὐ ΑἸά. νυν Βτ. Ε]πΙ8]. ὈΙπᾶ. οό. οὖν ΒΘπ1]. τρέποιτ᾽ 

ἐμοὶ Α. Β. Ο. Ῥ. Γ΄. 41. ΑἸ4. Βν. ΕἸπη8]. ὈὨϊπά. τράποιτ᾽ ἐμοὶ Ἀ. Β]. Μοίη. 

τράποιτό μοι Ἐ. ΒΕ... ΜᾺ]1]. τρέποιτό μοι ΒοΥρκ. Ευϊέζβοι, Οἷ. δᾶ Τ,γ8. 

910. εἰς ἐμὲ τράποιτο. Ὁὶ τρέποιτο ὁοηύτα ΠἰὈγῸ5 οοΥριῦ ΠΙΠΔΟΥ 8, 

γα]ραὔαχη τοὐύϊποῦ προν, {Ππππια αθ νἱἀθηδαν ᾿ἰΘρΊΒ86. ΒΟΒμο]]αϑίαθ, αἷἱ ἴῃ 

ἱπίογρυθίαύίοπο Ππαροπί, τραπείη, ἔλθοι, τρέποιτο ὈΪδ, γένοιτο τραπῆναι. 

Ιῃ μα] βιηοα] ᾿πρυθοδπαϊ [ὈΣΠῚ]15 δουῖδίο ρούα8Β (πὰ η] ῬΥΔΘΒΘΗΙ τ5] 

γἱἀθηύαν αταθοὶ. ὅἴὸ βιιρτὰ 92. ἐχχόνψειέ γε οἷο. ΕἸ]. 180. ἐμπέσοι γέ σοι 

(αὶ φῥυορίου τπούσαιηι ἀθάθιο θ6π6 μούογαῦ ἐμπέστοι Β0110 616) οἴο., ““ΑΟΥβύιι5 

τράποιτο Ῥτδοίουο μα. οδῦ, ααὶ ἴπ Δ] 10 118. [ΟΥ̓Δ ]115. τιϑι ὑα ἰβδίσητιβ οϑῦ. ΟἿ᾽, 
Ἀοἢ. 92. Τ,.γ8. 910. Ρ]. 180." (Δ10}1.).. Μοβομ. ΤΥ. 128. τὰ δὲ πώντα πρὸς 

Εὐρυσϑῆα τρέποιτο (τράποιτον) 1 οἴχου ἀφ᾽ ἡμετέροιο. 

894, πειρῆσϑε) πειρᾶσϑε Β΄. ΘΟΡΒΤῸΝ ἂρ. ΑΡΟ]]οπ. ἀθ Ῥγοη. γ. 981. 
ἁ δ᾽ ἄρ᾽ ἁμὲ λωβῆτο. χἄνις (ις ἴῃ τὰ8.) Β. ὅ'6}01: ἀντὲ τοῦ χαὶ χωρίς. 

Οἷ. δὰ 198. τῶ Β. Ο. Β. νὰυῇὶρ. τοῦ Α. Μι]], 

880. παίειν ἐφ᾽ ἀλί) παίειν οτὰ. ἃ. Ἐχϑρθούανβθθβ Πυθα πὶ παῖεν, τἰ 
φέρεν βαρτὰ 89. [π|0 παῖεν ἐφ᾽ ἅλεσι ὁοη]. Ηδιηδκθοι. σαῖεν ἐφ᾽ ἅλατι 

6015]. Μοίη. ““υδθ νυ] ραν 8 ἰοσπὰ οϑὺ οὐ ἃ Αὐ ΠΘΟΥ Τὴ ἀ8ὰ Δ] ἰθπὰ, 868 

ἀαδιη τϑοΐθ ἃραὰὶ Τ᾿ ποοουίαιη ΧΥ͂. 17 Ὡρπονῖδδο νἱάθίαν ϑομδοίοσιβ, --- 

ΑΙ δα ὶῦ δπϊπησιη ἀαθ᾽θαϊο 46 ργδθροβιζοπ ἐπὶ, ἀπδηὶ ἴΘΥΓΘ μι, 51 ΠΪῸ 
Ἰορογοαν παίειν ἅλα ἐπὶ τῇ μάζῃ. Οἵ, Ῥαο. 129, χολλύραν μεγάλην καὶ 

χόνδυλον ὄψον ἐπ᾿ αὐτῇ, 1 ρΡ]δορηΐα οἰθὰ8 δῦ, οἱ ἃ]ᾶρῶ Ῥ1Ὸ ΟὈΒΟΠΪΟ 

δαἀαϊθαγ. Τέδαιιθ, πἰβὶ αα18. ἀοόθτο βαβύϊποαῦ τηδΖϑηι ΟὈΒΟΠΙΪ 1060 5811} ΒΌΡ6Ι- 
δι αἰΐαπι [π15886, πὸὰ οτθάδη τϑούθ αἰούαμη 6586 ἀπο ἴῃ 1101}158 Ἰοριθαγ." 
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ΧΟ. Ἐὐδαιμονεῖ γ᾽ ἅνϑρωπος. Οὐχ ἤκουσας οἵ τερο- 
βαίνει 

τὸ τιρᾶγμα τοῦ βουλεύματος; Καρτεώσεται γὰρ ἁνὴρ 

ἐν τἀγορᾷ χαϑήμενος. 
Κὴν εἰσίῃ τις Κτησίας 

ἢ συχοφάντης ἄλλος, οἰ- 840 

μώζων χαϑεδεῖται. 
Οὐδ᾽ ἄλλος ἀνθρώπτων ὑττοινωνῶν σὲ ττημαγεῖ, τι, 
οὐδ᾽ ἐξομόρξεται Πρέτεις τὴν εὐρυτερωχτίαν σοι, 

(ΔΜ ε1η.). 4α. παῖεν ἐφ᾽ ἅλεσσι μᾶδδαν. ὟῈ1 ἐφ᾽ ἁλσὶ παῖεν μᾶδδαν. 8] 

παίειν ἐφ᾽ ἁλσὶ (ν61 ἅλεσι) μᾶδδαν. 6] παῖεν μεϑ᾽ ἅλατος μᾶδϑδαν. 

ΘΠΒΞΡΙ ΘΟ Π61η. Ἰηογοϑὺ 5 ΠρΊ]αγ6 ὧλὲ, «αππηὶ πιϑπ8 ροβύπ]οὺ Ῥ]υτα]6 ἁλσί. Οἵ. 

τ00. ἐφ᾽ ἁλὶ Β. Ο. Β΄. ἐφῶλι (510) Α. ἐφαλίσταν (1) ὁ0π]. Μοῖπ. Βοᾶᾷο, 

ΘΠ 5816. ὅ'841 ἱπίθυ οοπαϊτηθηΐα (ὄιγνα) θη πατηθυαῦθ. ἃ ῬΙδίοπθ οὖ 8118. 

Τπιοῖδῃ. Τίμ. ὅθ. οἶσϑα γὰρ ὡς μᾶζα μὲν ἐμοὶ δεῖπνον ἱχανὸν, ὄψον δὲ 

ἥδιστον ϑύμον ἢ χάρδαμον ἢ, εἴποτε τρυφῴην, ὀλίγον τῶν ἁλῶν. Οοῃΐτα 

Τιιοῖδη. Νὰγ. 460. ψιλὴν τὴν μάζαν ἐσϑίων. μάζαν Ἰἰρτὶ. μάδδαν Ῥογί. 

Βι. ΕἸμμ5]1. Βεῖρκ. ΒΙΡΡ. μᾶδδαν Ὀϊηᾷ. Β]. Μοῖπ. ΜῺ1}. Οὗ δα 182. οἱ 

αὶ 829. αἶχα Γ. 

896. 891. ἅνϑροωπος --- ἁνήρ] Τρηὶ ἄνϑρωπος --- ἀνήρ. Οὐοτγοχὶ ΒΥ. 

886. ἤχουσας νυ]ρ. ΜΑΙ ἠχούσαϑ'᾽, πᾶτη οἶγαβ 505 Δ]Π]0αα] τὙἱάθίιῦ 

Ομοταβ. ΟἿ, 911. εἶδες ὦ εἶδες ὦ πᾶσα πόλι τὸν φρόνιμον ἄνδρα --; 
“ΟἸΟΥΙΒ 86. ΙΡ5.ΠῚ Δ]Π]06ὶ νἱαδθίαν, αὖ 1010. 1042." (λ11]].). προβαίνει 

Α. Ο. ΚΒ. προυβαίνει. Β. Γ. 4. 

891. ἁνήρ} ἀνὴρ 1|ῦγ]. Οὐοττοχὶὺ ΒΓ. 
898. τἀγορᾷ 4. τ᾽ αγορᾷ Β. τ᾽ ἀγορᾷ Ἀ. Ο. Ζ. 

899. χἂν Α. Β. ΒΕ. Γ΄. 4. νυ]ρ. Τ)6α] χῆν. εἰσήει Ἐ. 

841. οἱμώζων γε Β. Γ΄. ποὸπ ἀ. Ὁ. Β. 
842. ὑποψωνῶν] ὑποφανῶν Ἐ. (8. ΒΕΚΚ.) ὑποφαίνων. (5. [πγν.). πημα- 

γεῖται ΤΌΤ] οὗ 5610]. 14. Βυ. πημανεῖ ϑαϊᾶ. ἴῃ ἢ. ν. πημανεῖ τις ΘΟ]. 
Ἐ]Π5]. πημανεῖ τι Ἱκιᾷ. ὨΙπά. (Δα Χοη. Ογτ. Υ1Π|. τ. 15.) πᾶ. Βουρκ. 

Μεῖη. Μ]1]. ΒΙΡΡ. Βδοίθ. Οἵ. ὅόορῃ. 41]. 1918. ὡς, εἴ με πημαγεῖς τι, βου- 

λήσει ποτὲ οἷο. Οδ4. (.. 887. πόλει μαχεῖ τἄρ᾽, εἴ τι πημανεῖς ἐμέ. 0561}. 

Ῥγομι, 384. μή τι πημανϑῆς ὁδῷ. Αγὶδῦ. ΡῚ. 22. ἣν λυπῇς τί με. 142. 

ἢν λυπῇ τι. ἂν. 1258. εἴ με λυπήσεις τι. 1,γ8. Οῦ0. εἰ δὲ λυπήσεις τί με. 
πη ΕῪ. 4τ0, 10. ργγο ἐδαπανῶντο Ἰοροπάπμη ἐδαπάνων τι. Οἱ. οὔϊδιη. δὰ 

ἤδη. 961. 
848. ἐξομόρξεται νὰ]ρ. ΒοΚΙς. Β]. Βοῖρκ. ΜΠ. Ὀϊπᾶ. ἐναπομόρξεται 

(ρ]1οβ8. 9) δαϊά. ἢ. ν. 5680]. (αὖ νἰἀοίαν,, αὶ ἱπέογυρυθίοίαν ἐναποψήσεται, 

ἐναπομάξειν). Ἰκυιϑῦ. Ῥοῦβ. ΕἸπ5]. Βο. Μεοῖη. ἘΪΡΡ. πΠρέπις] Πρέμις ϑυϊᾶδβ. 

σοι Β. Ον, νι]ρ. σου Α. π. Ταῦναβ. ἱπβέγα μοὶ οϑῦ σοι, ἰᾷ απο 

Ρᾶσχιση. ἰη 6] οχθυηῦ ἰπὐουργοίθβ. Προ, ἢ Μ 1] ποῦ ψὶρο οἵ ὁἡ 

ΨΨΥ 

κ΄, αἰ νΝ δυο 
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οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ, 

χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν δίει. 840 
Κοὺ ξυντυχὼν ᾿Υ᾽τέρβολος 

δικῶν σ᾽ ἀνασυτλήσει. 

Οὐδ᾽ ἐντυχὼν ἐν τἀγορᾷ :τρόσεισί σοι βαδίζων 
Κρατῖνος ἀπτοχεχαρμένος μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ, 

γοῦ (ΠΟΥ ἢ γοὰ) ᾿15 ΠΡ Ἰοτγἂπο58. ΚΒ΄ΆΟ ΡΙ]. 817. ἀπο- 
ψώμεσθϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι. Αἴπθι. 149 Α. ἀποματτόμεγοι τοῖς ψωμοῖς. 

8460. ξυντυχών σ᾽ Β΄. οὐ δια. ἴῃ Ὑπέρβολον. ῬοΥΒ. ΕἾπΙ5]. ΠΙπ4. οἷο. 
ξυντυχὼν (οτη. σ) Α. Β. Ο. ΤΣ' Ζ΄. νὰυὶρ. οοίθ, ορίποι. Ῥγδθϑίαι βῃηΐῃη 

ΒΟΙΌΙ χοὐ ξυντυχὼν Ὑπέρβολος 1 δικῶν σ᾽ ἀναπλήσει. Οἵ, Τ,γ8. 290. ὡς 

δεινὸν --- ἰ προσπεσών μ᾽ ἐχ τῆς χύτρας ] ὥσπερ χύων λυττῶσα τὠφϑαλμὼ 

δάκνει (5010. προσπεσών μοὺχ τῆς ---, 80. ὁ χαπνός). Οδίογαχμη οἴ, ΝᾺ}. 
1029. χαὶ πρὸς τούτοις τῆς ᾿Ἱντιμάχου ] καταπυγοσύνης ἀναπλήσει (αὶ 

γη8}}πΔ σ᾽ ἀναπλήσει, ὅδ ΟΡΡΙΘΡΙ(). ΡΙαί. ΑΡΟ]. 82. Ὁ. βουλόμενοι ὡς 

πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν (το, ἔο ἱπιρ]]οαῦο ἴῃ ΟΠ Υρ 65, αὐ ἴῃ 

ποβίστο ἀνγαπλῆσαι διχῶν, ἴο ποῦν ἴῃ 1 8581}08). Ῥηδρᾶ. ΟΥ̓ Α, μηδὲ 
ἀναπιμπλώμεϑα τῆς τούτου (τοῦ σώματος) «φύσεως, ἀλλὰ χαϑαρεύωμεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. ἨϊρρΡ. Μ. 291 Α. σοὶ μὲν γὰρ οὐχ ἂν πρέποι τοιούτων ὀγο- 

μάτων ἀναπίμπλασϑαι. δοΠΙοοῦ. γοῦρη ἀγναπιμσιλώναι Ῥ]Θ πιο ἴῃ 

τη] τὴ Ῥαυύου. πβι ρα 1}, ὁοη͵αποῦα, ΡΟ] ΘΠ ΑΙ 561 ΟΠ] ΔΟΙ]ΔΠαΪ ποίϊοπο, 

Ὧθ ατὰ ν. ΒιΠπ]ς. δα Τίιη. ν. 80. 5 Ποῦ Τιαὐπὶ. ῬΙδαύιβ ΑἸαρ].. 4, 1, 8. 

ΘΠ ῬΥΟΡΌΘΙ ΘΟΥΡῈῸΒ 58ῸπΠΠη| 5 ΡΥΪ ΘΟ] γοτὶί. Οὗ, δὰ ΝᾺΡ. 990, 
Υ68ρ. 1001. χοὐχκ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν “Ὑπέρβολος (ἰοτί. σοὐξαπατῶν --.. 

841. ἀναπλήσει Δ. Ο. Ἀ. Τ' σὲ χαταπλήσει Β. «1. σε ἀναπλήσει “1. νειχῶν 
00Π]. ΒΘ]. Τιορομάπμ σ᾽ ἀναπλήσει: οἵ. δᾷ ν. Ῥγοχ. ῥγᾶθο. 

848. τἀγορᾷ Β. τ᾽ ἀγορᾷ Ἀ. Ο. 7. βαδίζων ἸἴθγῚ οὐ νὰ]ρ. Ηος ρμοϑὲ 
πρόσεισι ἱπορύαμη οϑύ. ΥἹᾶθ ἰριθαῦ. ἃ: Ἰθρθηᾶάυμῃ 5ἰὉ χαχάζων, γ8] χιχλί- 

ζων, Υ6] βαύζων (1. 118. παῦσαι βαύζων. 890. βάϊζε), νοὶ] σπιαφλάζων. 

Οδθύοσαμη. σοι ὁομδὑγιθηαμη, αὖ νἱἀούμν, πῸπ οαπὶ πρόσεισι (ἀϊοο απ δηΐηι 

Ρούϊι5 πρόσεισι σιρός σε), 584 ὁπ ἐντυχών. Οἵ. ΝᾺΡ. 689. ἐντυχὼν μυ- 
νίᾳ. Ῥαρ. 1914, Τίδη. 289. Μοϊποκίπβ ὁπ] οἷῦ χαχίζων, ἱ. 6. ΘομΥ Ἰοἰ ἃ Π8. 

θα 1 θη βὶρ αἰ Ποδπτα5. ἁ] Ια. Οὗ, 842. 844. Ποῖ, ορίποσ. 

849. ἀεὶ χεχαρμένος 1ἰῦγϊ] οὖ δα. ἴῃ μοιχός. ΑἸ. (- ον) Βῖ. Ε]μ)8]. 

ιπᾶ, Ε1Ὸ}. αὖ χεχ. θοη]. Ε].5]. δα. πᾷ. Μοΐπ. (Οἵ, 854. οὐδ᾽ αὖϑις αὖ. . 
ϑ6α ἀἰβρ!οοὺ αὖ ἴῃ τηθάϊα βοπἐθηὐία 516 ροβί ἐμ.) ἀσπιοχεχαρμένος Ἐοἰδίρ. 
Οο1]. Ρ. 45. ΒΙ. Μοίῃ. (1π Υἱπα.) ἀναχεχαρμένος Βεμπέ]. ἐγχεχαρμένος ὁομ]. 

Βουρῖ.. εὖ χεχαρμένος ΕΥΪύΖ50}. ἃδᾷ ἼΠ651η. 846. ΒοΒ8}0. οὖ ὙΥ̓ ϑβύρῃ. 11. 901. 
Μὰ]. Προῦθ, ορίπου. Τάθυη ἱρ58 δοπήθοθγδπι. ὅἴο ΕΡΒρραβ Αὐμποη. ΧΙ. 509 Ὁ. 

εὖ μὲν μαχαίρᾳ ξύστ᾽ ἔχων τριχώματα. (ΟΠ Δ 01118. οὐϊδηη δϑὺ ὁ01- 

τοοῦϊο ἀποχεχαρμένος. Οὗ, ΤΠ θβιη. 898. σχάφιον ἀποχεχαρμένην. Ἀν. 800. 
σχάφιον ἀποτετιλμένῳ. ἘΠ0]. 124. χατωνάχην --- ἀποτετιλμένας. ΝαΡ. 896. 
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ὃ 7τξρ ἘΠΕ Πς “Ἱρτέμων, 880 
Ν ὁ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσιχὴν, 

ἀπεχείρατ᾽. ΟἸδπι. ΑἸοχ. Ῥαρά. ΠΙ. 8. χουρὰς ἀγενεῖς χαὶ ποργνικὰς ἄποχει- 

οόμενοι. Τπιοῖδη. 1Π1.ὄ 100. ἀποχείραντα τὸν πώγωνα. ϑορῃ. ΒῪ. 420. Σχυ- 

ϑιστὶ χειρόμαχτρον ἐχχεχαρμένος (εὖ χεχ., γ8] ρούϊπ8 ἐχδεδαρμένος ). Κεί- 

ρεσϑαι ναϊοῦ ἐοπαοτὶ, ἀποχείρεσϑαι ἃ οἴου ἀθ6τὶ (αὐ ῬΙαί. ῬΒοΘβά. 89 Β.). 
Τ᾿ οπΐαθδμη Ῥγϑθίοσθα Αρατῖνος, οὐ (ργτὸ οὐδὲ) χεχαρμένος --- ὁ περιπόνη- 

οος ᾿ἀρτέμων. Ησποὸ ἔογίαββα ρου ποῦ οὐδ᾽ ἴῃ ν. ῥτοχ. 80. 
800. οὐδ᾽ ὁ περιπόγνηρος ἸΙΌΥΙ οὐ γὰ]ρ. οὐδ᾽ ὥσπερ ὁ πονηρὸς δῖα. ἴπ 

. ὄζων. (ὕὉπα6θ ὥσπερ ὁ πονηρὸς Ῥογβοη. ἂρ. (αἰδῇ, Ηδρμδθβί. Ρ. 2340.) ὁ 

περιπόνηρος ΒΒΠηΊ]. Ε]Π181. ΠΙμα. οἴο. ὁ περιπόνηρός τ᾽ Ἠδαβίπρ. ῬΆΏ]]Ο]. 
1852. ρ. 197. οὐδ᾽ ὁ τριπόνηρος Ἠθιητη. 48 Μ΄ γΡ. 108. ““Βομῃ 1611 θιπθπαδίϊο- 
Π61η ΘΟΠἢττηδηῦ ΒοΠο] αβίαθ γοῦρα: Παρ’ ὑπόνοιαν δὲ ἔφη τὸ ᾿ἀρτέμων" οὐ 

γὰρ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Κρατῖνον βούλεται δηλώσειν [δηλῶσαι]. ἩδΒγΟΗΪαΒ: 

Περιπόνηρος ᾿“Τρτέμων" παρὰ τὴν παροιμίαν τὴν Περιφόρητος ᾿Ἰρτέμων. εἰσὶ 

δὲ ἀρτέμωνες δύο. Αἰμοπδριβ Ρ. ὅ89 Ε. Χαμαιλέων δ᾽ ὁ Ποντιχὸς ἐν τῷ 
περὶ ᾿Ἱναχρέοντος προϑεὶς τὸ “Ξανϑῇ δ᾽ Εὐρυπύλῃ μέλει ὁ περιφόρητος 

᾿ρτέμων" τὴν προσηγορίαν ταύτην λαβεῖν τὸν “ρτέμωνα διὰ τὸ τρυφε- 

ρῶς βιοῦντα περιφέρεσϑαι ἐπὶ χλίνης" χαὶ γὰρ ᾿ναχρέων αὐτὸν ἐχ πενίας 

εἷς τουρὴν ὁρμῆσαί φησιν ἐν τούτοις, “Πρὶν μὲν ἔχων βερβέριον καλύμ- 

ματ’ ἐσφηχωμένα χαὶ ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ, χαὶ ψιλὸν περὶ 

πλευρῇσι ἘἘ Ἐ 

πώλισι χἀϑελοπόργοισιν ὁμιλέων, ὁ πονηρὸς ᾿ἀρτέμων, κίβδηλον εὑρίσχων 

βίον, πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τεϑεὶς αὐχένα, πολλὰ δ᾽ ἐν τροχῷ, πολλὰ δὲ 

βοός [μοχϑηροῦ)] νεόπλυτον εἴλυμα χκαχῆς ἀσπίδος, ἄρτο- 

γῶτα σχυτίνῃ μάστιγι ϑωμιχϑεὶς, χόμην πώγωνώ τ᾽ ἐχτετιλμένος" νῦν δ᾽ 

ἐπιβαίνει σατινέων, χρύσεα φορέων χαϑέρματα, πάϊς Κύχης, χαὶ σχια- 

δίσχην ἐλεφαντίνην φορέει γυναιξὴν αὕτως ἢ Ἐ Ἐν Τὰ ΑἸΔΟΓΘΟΙ ΙΒ. γΘ 51- 

ῬὰβΒ. ααδ ῬγΟΡΔὈΙΠΠΙΤΘΙ ΘΙ ΘΠ πὸη Ρούπὶ ἰηΐδοία το] αὶ. ΜΙ πουϊπέ 

ΟἰσΌ 65 πὶ νοοῖ 5 γεόσλυτον, ὁμιλέων, σατινέων, χρύσεα, φορέων, φο- 
φέει, ογαβὶπ ΔΒ 6]. 6 ποὺ Αὐξθιηομθ οὖ ἃ]ΐθσο 1ππῖοσθ, πὶ ῬΟΙΙΟΙΒ 

αοίαίθ υἱχὶῦ, ΘΟηΒα] 6 ηατπ5 Ρ]αἰδγοπ8 ἴῃ ῬΘΥΊΟΪ6 ν. 100. Β. ΕΠ ΒΞ... σὲ 

ΘΟ ῖρη. δὰ Αἰμθη. 589 Εἰ. Τάθαη. Ἐριβῦ. 295. Δρρ. Ῥυονυ. 1. 82. Ῥ]ὰ- 

ἰάτοῖι. 10. Ῥο]0]. 21, Ἔφορος δὲ χαὶ μηχαναῖς χρήσασϑαι τὸν Περι- 

χλέα ---, ᾿ἀρτέμωνος τοῦ μηχαγνιχοῦ πορίσαντος, ὃν χωλὸν ὄντα καὶ φορείῳ 

πρὸς τὰ χατεπείγοντα τῶν ἔργων προσχομιζόμενον ὀνομασϑῆναι Περιςό- 

ρητον οἷο. Μαγ. 17. Σύραν γυναῖχα --- ἐν φορείῳ χαταχειμένην σεμνῶς 

περιήγετο. ϑοΙΠΙοος Ῥτονθυθίαμη οταὺ ὁ περιφόρητος ᾿Τρτέμων, οα]α8 οὐ- 
ΒΊΠΘΠΙ 56. δχρ!οαὺ ΟΠδλ 6110 Ῥοπύϊοιιβ. ἂρ. Αἴμποη. Ρ. ὅ89, αποᾶ Αὐύθηηο 

ἰβύθ, αἴνθβ δι ιῖο οχ Ῥϑιρουσίπιο ἰδοῦμβ, ἱπ Ἰθούϊοα ρτὰθ Ταχὰ οἰσοαμ ουνὶ 

ΒοΙοσοῦ; ααοα ἃ]1ὰ 6 οαιιβὰ ἰαούμμη,, 56 τλΐπτι ῬΓΟ ΔΙ του, ὑγδαϊῦ Βοῆο- 

Ἰαβία, πϑρθ αυἷὰ οἰδπάιτιιβ οϑϑοῦ. Αα 14 ρχονυθυθῖαμι ὙΟΒΡΙΟΙΘἢ8. ἸΟΥΪ 

τητπἑα οι! σεερισιόγηρος ῬΤῸ περι(όρητος αἰχὶῦ φοτηΐοιβ, δα πη] 0161} Β᾽ πη] 

οὐ πηργοθιαύθιη Οὐαύπὶ ἀθποίαπάδιη. “Ηοὺ οΟρ ποθ οὐἱρίποιη αἰιχὶϊ 

ἃ} ΑὐΘΙΠΟΠ6. ΠΙΔ]0,6, δΘαῸΔ]1 ΑΥἸΒυϊαἶβ, Πομλο Ἰαχαγίοβο οὖ οἰθηνϊηαΐο, 
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ὕζων χαχὸν τῶν μασχαλῶν, 
γεατρὸς Τραγασαίου. 

Οὐδ᾽ αὖϑις αὖ σε σχώψεται Παύσων ὃ “ταμττόνηρος 
“Ζυσίστρατός τ᾽ ἐν τἀγορᾷ Χολαργέων ὄνειδος, 850 

ὃ στεριαλουργὸς τοῖς κακοῖς, 

ῥιγῶν τε καὶ ττεινῶν ἀεὶ 
γελεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας 

4] ΡΠ ΤΙ Πηπη ἰθιηριι5 ἀοιηΐ ἄθροραῦ οὖ ἱπίθγαθτη ἴῃ Ἰθούϊοα ργδθ 1πχὰ 
οἰγοῦτη ον αύατσ. Οἵ, Αἰἴπθη. ρ. 99 ΕΒ, ααἱ Ἰαπᾶδῦ. ΠΟ Πα]]05 ΑΠΔΟΥΘοτ- 

ἰδ νϑυβιιβ. [{ὰἃ ἰδούππη δύ αὖ γοῦθὰ περεφόρητος ᾿“ρτέμων ἴῃ ῬΡτογοΓ απ 

θιγοηῦ δα βἰσηϊπολη στη ΠΟΤ ΠΘΙ Π10]]6 ΠῚ οὐ Ἰπχατϊοϑαη. ῬΥδρίου οχ- 

βροοϊδεϊοπθιη ἢ. 1. Ατὶδῦ. περι(φόρητος τηυίαγιῦ ἴῃ παμπόνηρος, αὖ δΔοογ- 

Ὀΐπ8 Οταθπαπὶ τἱἀθγού." ΜΊΌΤΠ,.. Τηΐοσύαν. δαΐθπι ὁ παμπόνηρος ---, αὖ 

ὁ περιαλουργὸς --- ϑῦθ. ΟἿ οὐΐαιη 1100. ντήέμαχον τὸν Ψιαχάδος, τὸν 
ξυγγραφῆ, τὸν μελέων ποιητὴν, οἷο. 

801. ταχύς] παχὺς ὁ0π]. ΒοηΠ]). Ἐογίαββθ στοοΐθ. ΟὈπ απ ἀπηξαῦ παχὺς 
εὖ ταχὺς ὕβρ. 288. Ἐρ᾿ὉΠποΐο παχὺς 46 ἰηδυβίσία [ΟΥΒΔΠ πι8ι8 οδῦ, ααΐδ 
ΤΟΥΘΤδ, ΟὈΘδιι8. οϑϑοὺ Οτγαίϊηυβ. Οἵ. ΝῸΡ. 842. ὡς ἀμαϑὴς εἶ χαὶ παχύς. 

ΝῚ γοτὰ οϑύ να]σαΐα, ΓΟΡΥ ΘΠ Ι ΠΙΠΊΪα 6715 ΠΟ οὐ πΠὶ ΘΟ] ουϊίαβ οὐ ἄϊγου- 

886 Ποχίομιθϑ, ααἱθὰ8 ΔΥΓΘΠῚ ΤηΒ᾽οδ,η ΘΟΥΓΙΡ 586 νἱαθαῦαν, πὖ 4111 πονὶ 
ΒΥ] Ου]ύογοβ, ΟἸποϑίαβ, ῬΉσγηἶβ, Τπηοΐηθαβ, ῬΠΠ]ΟΧΘπαΒ οἕο. Απίϊαυδ 
ὁοπύτδ, τητιϑὶοα ΘΙ ΠΊΡ]ΘΧ οὐ ρ ανὶβ Γαϊῦ. Οἱ, δα ΤΏ θβιη. 100. ΙΔ ἃῃ τορο- 

ποπααπὶ 51} ὁ ταχὺ μαϑὼν τὴν μουσιχήν. τὴν μουσικὴν Α. Β. Β. οἷο. 

τὸν μουσιχὸν 6. 

8ῦ2. χαχὸν Β. ΟοοΥΥ. ἢ. χαχῶν Ἀ. (. Ροβύ μασχαλῶν νἱγραϊαπι ροβαὶ, 
αὖ οοπδίχιιούϊο Ὁ πατρὸς Τραγασαίου (ὥν). αΙΡΟ πα]1ὰ ἰπ ογριιποίϊο ϑϑύ. 

8ῦ9. πατρὸς τραγασαίου (5190) ὶπη4. ΟΥ, δὰ 808. 

864, αὖϑις αὖ] αὖτις αὖ ἘΠ. Οἷ, Αν. 59. 79. 192. 790. 895. Βδη. 804. 

1294. ΤΊ. δ02. οἷο. Παύσων] παρὼν Ἠδπηιδκ. 

ϑῦῦ. “υσίστρατός τ᾿ ἐν τἀγορᾷ νυϊρ. “Ζυσίστρατός τ᾽ (τε Υ. ἐστιν ΑἸᾺ.}) 

ἐν ἀγορᾷ 5010]. Κ΄ 6βρ. 81, “υσίστρατος ἔτ᾽ ἐν τἀγορᾷ Ἠδιηᾶκον, Ὀ᾿Βρ]]οοὐ 

ἴῃ γυϊσαΐα τ΄. ὙΙᾶΟ ἸρΊθαυ δη 810 θιηθπἀδπάπμ ἰδ, οὐδ᾽ ἐν ἀγορᾷ “1υ- 
σίστρατος. ΤΌΤΡαΚ ἰουίαββο ἔθοογαῦ ἁυθοα]}} δα! 0 ἀπο ἀγορᾷ (τ᾽ ἀγορᾷ); 
ααδιηαπδπι ἐν τἀγορᾷ ἸορΊθαν 848. δρᾷ οἷ, ΝᾺΡ. 994. χαὶ μὴ περὶ τοὺς 
σαυτοῦ γονέας σχαιουργεῖν, ἄλλο τὲ μηδὲν 1 αἰσχρὸν ποιεῖν, --- μηδ᾽ εἰς 

ὀρχηστρίδος εἰσῴττειν. (Ὁϊ] ἄλλο τε μηδὲν γγο μηδὲ ἄλλο ροδίδατη 65.) 

ΟὟ] ὁ παμπόνηρός τ᾽] ἐν τἀγορᾷ “υσίστρατος. δὶ 5ϊποοτὰ γαϊραΐα οϑύ, 

ἃγούθ σομδου οὶ “Ζυσίστρατός τ᾽ οατη Παύσων ὃ παμπ., οὐ 46] ηα. ουὶξ 
γίγρια ροϑῦ παμπόνηρος. τ᾽ ααᾶ. Α. Β. 4. Μοᾶ. 9. νυ]ρ. οπι. Ἐ. 

ἐν τἀγορᾷ (δαὶ τ᾽ ἀγ.) Β. Ο. Τὶ 4. ἔν τ᾽ ἀγορᾶι Β. ἐν τῇ ἀγορᾷ Ῥ. 
ἐν ἀγορᾷ Ἀ. Γ᾽ (οτᾶ8. τ) Μαά. 9. ΑἸά. Καδί. ἐν τῇ ᾿γορᾷ Βεμΐ]. ΒΥ. ἐν 
τἀγορᾷ ἘΠ]ΠΠ15]. οἷο. “Χολαργέων ὄνειδος] Εοτί. τὸ Χολαργέων ὄνει- 
δος. ἘΔΟΙ]6 οχοϊϊἰββοὺ τὸ δηΐ Χο. 
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τοῦ μηνὸς ἑἕχάστου. 
ΒΟΙΩΤΟΣ. 

Ἴστω Ἡρανχλῆς, ἕκαμόν γα τὰν τύλαν χαχῶς. 8600 
Κατάϑου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας, ᾿Ισμηνία. 

809. ἑχάστου οἵη. ἃ. ποπ Β. Ο, Π. 
8600. ἔστω γ᾽ ϑιυϊααβ ἴπ τύλα. ἴτϑ᾽ “Ηραχλῆς Ῥᾶν65. Μ. Ο. ν. 184. 

Ὁ Αἴ 

861. τὺ Α. Β. (ϑαρτ. ταῦτ.) Ο. 1. τοι ΒΚ. ομ!. Ζ΄. τοὺ, τοὺν, οὗ τούγα 

Βορούϊοα 6888 ρτὸ σὺ ἀοοοῦ ΑΡ0]]. 46 Ῥτοπ. Ρ. 69. τοὺ οϑὺ ἴπ Οὐυμπδθ 

ΕἾ. 1. ΧΥ͂Ι. Τὺ Ῥτὸ σὺ, υὖ τῦχον Ῥ7Ὸ σῦχον, τυχῆ γἵήο συχῆ (ἴα αἰοῖδ, ἃ 

ἢοαβ 5 μη ἰὑπαῖηθ ῬΔΥΒ ΟΥΥΔΟΙΒΑΥΙΠη), τεῦτλον ῬὉγῸ σεῦτλον, ςρατὶ Ῥ͵ΤῸ 

φησὶ, εἴο. Υ. ΑΒγ6η5. ΠΟΥ. Ρ. θΌ. ᾿Ισμηνία Ἀ. Β. οἷο. ᾿Ισϑμηνία Ἐ.. ᾿Ισμεινία 

ΒοΘΟΚα. Ο. 1. ν. 720. ὅ1ο Ἰσμεϊνέας οϑὺ Ο. 1. 1671. ᾿Ισμεινιῆος 1518. 

᾿Ισμεινιάτας 1098. Οὗ, οὔδπη ΚΕ1]. Ρ. 51. 102. οὲο. “ΟΟΤΉΡΙσΤ 65 γσοτὸ Πα]τ8 

ΠΟΙΠΪΠΙ5 Θπαπιογαῦ ΚΟΙ]. ἴῃ ᾿ἱπᾶϊοθ δα 5011. [πβοῖ. Βοθοῦ. Ῥ6ῈῚ ἢ ϑ8ουϊρίοβ." 

(111) “᾿Ισμήνιχος νοοαίαν ν. 904. Ἐοτίαββ8 Ἰρὶθαν Πἰο ααοαπθ Ἰσμήνιχε, 
βου θοπάθτη. Νοιηΐπδ Ππ17115 ΤΟΥΤ8.6 ΠΟ ΤαΤΟῸ ἀοργαγυαπῦ ΠΌΤ Τ]].." (Ὀ]π4.). 

“«Ἐρχί. Ἰσμήνιχε, αὖ ἴῃ 954. Βοροίίϊουμη οβῦ Ἴσμειν ---, 564 1η ἀϊα]θοῖο 
Βοροίϊοι, τοϑυϊαθπαδ ποὸρ Πἰαποί αποσβαπθ ργοοθάθπαστη βιῦ ἀρᾷ Ατϊβίο- 

ῬΒδποπι." (Πἰπα. 1869.) ᾿Ισμήνιχος νοθαΐαν ὑποχοριστικῶς ν. 904. Θαοὰ 
πῸπ ἰᾶθο πος Ἰοθ0 ΤΘΡΟβαθυη. [Ιἢη ἸΤΠΘοοΙύ. ὙΠ. ἰάθπι τποᾶο ἁ2μύν- 

τας Υ. Ὧ, τηοᾶο “μύντιχος αἰοϊζαγ ν. 182. Θυώνιχος ΠΟΙΒΠ ῬΓΟΡΥΪΠῚ 

Ἰοσιίαν ΤΠδοου. ΧΙΥ͂. 8. Τυνδάριχος ποτηθη ΘΙΟγομίατη Βαΐοπ. ἂρ. Αὐπθῃ. 

Ῥ. 662. Πτόλιχος Αδρὶποίϊσατη Ῥαῦβδμ. 6, 9, 1. Οοτογτάθαπι 6, 8, ὅ. 4“96- 

γιχος ἴῃ [π50]. Βοροῦ. 1881. 1. ᾿Εγειρίχα ἰδιηϊπίπαπι ΧΧΠΙ. Μύριχος (. 68. 
ἹΜοίριχος) ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Σάμιχος ΧΧΧΥΤΠΙΙΙ. ᾿“βίριχος ἴῃ Τηβοτ. ΟἸΑτῖ.. Ῥ. 168. 
᾿Ολυμπίχιος (Ὀλύμπιχος 9) ἴπ Τηβογ. Οτόμοπι. Ουτί. ΥἼΠ. Θαϊθαβ Πᾶθο 
δα88 6 Βοβθοκῃ. ρ. 125. ρήϊχος, «4ιωνούσιχος (ὁχ οοπ]θοὐ.) “Ἑρμάϊΐχος, Κα- 

βίριχος, ᾿σώπιχος, Θείβιχος, Ὁμολώϊχος, ᾿γρύχιχος, ᾿ἡμφάριχος, Θερ- 

σάνδριχος, Καράϊΐχος, ΠιΙελάντιχος, ΖΣωτήριχος, Σωσίχα. Αγραὰ ποδύχαχμι 

Οἱώνιχος Ἐᾳ. 1981. “Ιελιστίχη (Μελαντίχη Ὁ) Ἐ0]. 406. Τεπίᾳπο δααὶ 

Ῥοββαπν [ουτηδθ Αθο]ΐοδθ σεύρριχος ῬΙῸ πυρρὸς ΤΠΘοοτϊύ. ΤΥ. 30. ὅσσεχος 
ῬΓῸ ὅσος ΤΥ͂. 85. οὗ νου. Βοθοξίοαπι ὀρταλίχος. Ἐ]αΒάθπι ὑδυτηϊ πα] 18 οὶ 

᾿Ισμηνίας οδῦ ποηθη Ερ᾽ἀδυγοαη ἤμῳφίας Τησο. ΤΥ. 119. Πουϑίας ἴῃ 
Τη561. Οτολοιι. Οαχύ. ΥὙ1Π. ᾿ἸΙσμηνίας οὗ ᾿Ισμήνιχος ἃ ᾿Ισμηνὸς, αὖ 49«- 
γίας εὐ ᾿ϑάνιχος ἃρ ᾿ϑάνα, ἀουῖϊναν! Ῥο558 τηοποῦ Αἤγθηβ Ὁ. Τοχ. Ρ. 316. 
Νοῖηθη δαΐοιη μος ἑαὶϊξ Βοθοῦϊβ ἐγθαπθηξαύῦαπι, πὖ Βα {18 πούαμῃ οϑῦ. Τγ8. 0θῖ. 

ἥ τε Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς ᾿Ισμηνία. ῬΙαῦ. Μίϑι. 90. Ισμηνίας ὁ Θη- 

βαῖος. ῬΙαΐατοι. Ῥεῖ. 1. σπουϑαῖός ἐστιν αὐλητὴς ᾿Ισμηνίας. Ἰπιοῖδμ. ἀ18]. 

τηθν. ΥὟ. 4. ἤχουσα --- τῆς Βοιωτίας αὐλητρίδος ᾿Ισμηνοδώρας. Ἰμποῖδῃ. δᾶγ. 

ἰηᾷ. ὃ. εἴ τις αὐλεῖν μὴ ἐπιστάμενος χτήσαιτο τοὺς Τιμοθέου. αὐλοὺς 

ἢ τοὺς ᾿Ισμηνίου, οἵς ἑπτὰ ταλάντων ὁ ᾿Ισμηνίας ἐν Κορίνϑῳ ἐπρίατο, 
ἄρα (1. ἀρ᾽ ἂν) διὰ τοῦτο χαὶ αὐλεῖν δύναιτο; Ῥὰὺχ Βοροίοχιπι ᾿Ισμηνίας 

τηθιηογαΐιν Π]οα. ἥἴο. ΧΙΝ, 89, 

ἔχ α ἂν-. 
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“Ὑμὲς δ᾽, ὅσοι Θείβαϑεν αὐλειταὶ “τάρα, 
τοῖς ὀστιίνοις φυσῆτε τὸν τερωχτὸν χυνός. 

862. ὑμὲς Α. ΒΚ. Τ. γγν. Μαᾶ. 9. ὅμες Ο. ὑμεῖς Β. Γ΄. ὁοΥΥ. Ζ. Θὰ. οὐμὲς 
(γ81] οὑμὲς), αποὰ Βοθούϊθαμη 6888 ὑγδαϊύ Α}0]11. 46. φρτοῃ. Ρ. 119. Υ. 

Οοτίππ. ΕἸ. 9. “Ὑμὲς Ποτίοαπι οβϑῦ. Οἵ. δὰ 908. οὐ ν. ΑἜγσθπβ 90]. Ρ. 180. 908. 
Θείβαϑεν Ο. Γ. Θείαϑεν Α. Θήβαϑεν Β. Ῥ. Ἐ. “4. Βορούϊσαμη ρτὸ Θή- 

βηϑεν, αὖ ᾿ηΐτα 911. Θειβεῖος Ῥγο Θηβαῖος ἴογ Ἰοριθαν ἴῃ Τη5ον. Οτόποπι. 

ὩΡ. ΒορΟΙ. Ο. 1. 1089. πη 1]Π1ἃ βαπὺ γνεὶ ρτὸ νὴ 990. ἀδιεχειμένος ῥρτοὸ ἠδε- 

χημένος 914. μεὶς ῥγὸ μὴν Ηοχῃ. 1]. τ΄. 117. (ὈῚ Αθυ]ϊοαμ θὰπὶ [ΟΣ ΠΊΔ ΠῚ 

6888. πιοπϑῦ 5001.) Ηοβὶοᾶ. Ορ. δῦ. Ῥὶπᾶ. Νβηι. ν. 82. χοραγείσαντες 
Τη8ου. Οὐόμοιη. ΚΙ. ἀνέϑειχαν Ν. μεινὸς πράτω 1. ὅπει Οοτογτν. Προγοί, 

ἐπόεισε ποειτὰς αὐλειτὰς ἸηδοΥ. Βοθοῦ. 1. ποειτὰς αὐλειτὰς χαριτείσια 

1η8ογῦ. Οὐοι. 1. Περιγένεις Εἱρώδας Ἰπδβοῦ. Βοθοῦ. ΙΥ̓. ἐπιδεὶ (ἐπειδὴ) 

ἃΡ. ΟἸατνῖ.. ν. 104. πλεῖϑος μεὶ ΤΏ50Γ. ΟΥΌΝ. 105. 1. Θειβῆος [πβου. Βοθοκῃ. 

1099. Θείβιχος 1011. Θειλούϑιος ΠΟΙΏΘΗ ΙηΘη5ἷ5 (ἃ ϑηλεῖν, ἱ. 4ᾳ. ϑάλ- 
λειν οἷς.) 1509. ᾿Ισμεινίας 1018. Εὔμειλος Τιμόμειλος οἷο. 1009. 1070. 

Εὐφίλειτος 510. Χαρειτίδας 1018. “Ζιοπίϑεις Ἰδ1ῦ. Κτεισίας 1518. 

σουγχώρεισις 1509. ἑβϑομείχκοντα 1011. εἶ γγο ἢ 168, δοχέει γγὸ ϑοχέῃ 

1008. ᾿ολεῖα γῖο «ἽἸολῆα 1004. Κορωνεῖος Ῥγοὸ Κορωνῆος, Θεσπιεῖος 
ὕῬτὸ Θεσπιῆος 1599. «Ῥωχεῖν ὕγοὸ «Ῥωχῆι, Χηρωνεῖα ῬγῸὺ Χαιρωνῆα 1ῦθ9. 

Χαλκιδεῖα Ῥγὸ Χαλχιδῆα 1009. «Ῥωχεῖας Ρ7Ὸ «Ῥωχῆας 1609. εὐγενεὶς 

ἀγενεὶς [ΟΥΠἃ8 Βοθοί!οα8 6886 ὑγαᾶὶῦ Αγοδαϊαβ 99, 21. 6 ξὲ θγ0Ὸ ἢ 

δριὰ Βοθοίοβ αἰχὶῦ ΑΠγθηΒ 1). 460]. Ρ. 184, ᾧδ] ὁχ ᾿πβουϊρυϊοπίθιβ αἢο- 
ταπέπν ᾿ντιγένεις, Μιενεχράτεις, ᾿Δντιφάνεις, Τιμοσϑένεις, «Τιοπίϑεις, 

Χαρειτίδας, ἀνέϑειχα, χοραγείσαντες, ἐπόεισε, Εὐζφίλειτος, σουγχώρεισις, 

ποειτὰς, αὐλειτὰς, ἑβδομείκοντα, εἶ, ἐπιδεὶ, μεὶ, Εἵρώδας, Θειβῆος, 

᾿Ισμεινίας, μεῖλα, Χαριτείσια οἷο. ΟΥ, δὰ 90Ὁ. ““Θειβήω ΚΕΙ]. 5.11]. Χ. 8. 

Θειβεῖος ΒΟΘΟΚΙ. Οὐ. 1. 1088. Θεέβιχος 101. ΑἢγΘΠ5 ΑΘ0]. Ρ. 104. Θειβά- 

δας δηραν. 1819. ΑἸ γοη5 Ρ. 520." (Μ]}.)} αὐληταὶ νυ]ρ. ΒΘΡοΟΠ ἢ 1} 

Βοθούϊοαπι αὐλειταί. Ποειτὰς οὖ αὐλειτὰς οδϑῦ ἴῃ {ἰ{{. 1588. ΟἿ, δὰ 861. 

809. τοῖς ὀστίνοις Ἰι|ῦγὶ οὖ νὰ]ρ. θᾶ Ἰορϑηάαμπι, πἰ [Ἀ]1ΟΥ, τοῖς ὀστιί- 

γοις (ρτὸ ὀστεΐνοις): πᾶτῃη ε ἷπ ε τπηπίαθαπῦ Βοθοίϊ. Υ, ΑΏγθηβ αἴὰ]. Αθ0]. 

Ρ. 118. δῖῇΆ᾽ο ἴπ Ιη50γ. Ογόμομι. 1. ἔτεα (ρτὸ ἔτεα), ἴωνϑε, “Ιαμοτέλιος. ΟΥ- 

ὁΒομ. ΠΙ. Σωχράτιος. 11. ϑεὸς, Ἰώσας. Οτολοιη. ΓΧ. πολεμαρχίοντων, Καλ- 
λιμέλεος. ΟἿ. Ηδγοά. ΤΥ]. 2. ἐπεὰν φυσητῆρας λάβωσι ὀστεΐνους αὐλοῖσι προ- 

σεμφερεστάτους -- φυσῶσι τοῖσι στόμασι. ῬΙαῦ. ΤΊπι. 1795 Ε. σφαῖραν ὀστεΐ- 

νην. 14 Α. τῆς ὀστεΐνης φύσεως. 1Ὁ Ἐ. χεφαλὴν ὀστεΐνην. 18 Ε. στέγασμα 

ὀστέϊνον. ΑἰΙΠΠΠ1ῦον ὀστρεΐνων --- σωμάτων ῬΆΪ], 931 (. Ξ6801: λεέπει τὸ 

αὐλοῖς. ὀστίνοις δὲ ἔφη, ἐπεὶ τὸ παλαιὸν ἀπὸ τῶν ἐλαφείων ὀστῶν χατε- 

σχεύαζον τοὺς αὐλούς. Τ6 Ποὺ {ἰΡίδτιπι σοπμοσθ Ἰδιαδηΐῦ, ῬΥΔΘίο 50}0]., 

ΗρβγοΙ. 5. νυ. χάχτος. ΡΙαῦ. Μοῖ. γ. 100. 1104. Αἴπθπ. ρΡ. 1829 Ε. Απεϊαξ. 

Βεϊκ. ρ. 110, 20. ὄστινα. τὰ ὀστέϊνα. ᾿άριστ. Ῥμοί. ρ. 808, 11. ὄστιγον. 
οὐχ ὀστέϊνον. ᾿'άριστ. ᾿ἡχαρνεῦσι. ΤΡ. ἃᾷ Ῥῆγγπ. Ρ. 902, φυσῆτε Ἀ. Β. 
γα]6᾽. οὐ δια. ἴῃ ὀστίνοις. φυσεῖτε ἢ. ῬΙαπο Βοθούϊοιιτη ἰοτοὺ φουσῆτε. 

9 Ἔ 
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41. Παῦ;, ἐς χόραχας. Οἱ σφῆκες, οὐχ ἀπτὸ τῶν ϑυρῶν; 

Π|όϑεν τεροσέσιτονϑ᾽ οἱ χαχῶς ἀτειολούμενοι 808 
ἐγχεὶ τὴν ϑύραν μου Χαιριδῆς βομβαύλιοι; 

ΒΟ. Ναὶ τὸν ᾿Ιόλαον ἐτειιχαρίττως γ᾽, ὦ ξένε" 

Φοῦσα Ῥγο φῦσα ἸορΊξαν ἴπ ΟὈΥππδθ ΕἾ. ἂρ. ΑΡΟ]]οπ. 46 Ῥιόποιη. ρΡ. 895. 

λιγουρὰν 1014. πουχτεύει τ. ϑῦῦ. ὠνούμηνεν Ῥ. 8ῦ8. οὐμὲς (ὑμεῖς) Ρ. 8719. 

ἀσουλίαν πῃ Τηβοτὶρύ. Βοθού. [μ68Κ. 1. τούχαν Π]|. χάρουξ, Κουζιχηνὸς, 

ΜΜουρίνας, Πουϑέαο ΤΥ. “΄πωνουσίω Υ. σοὺν (σὺν) Ιπβογ. ΟἿατκ. ῬΡΊατα 
ΘΧΘΙΡ]ὼ ΟΟ]]ρὶῦ ΑὮγοθηΒ. ἢ). Αθ0]. ν. 180---181. γαυϊρδίατη ἰάθη ἐαθῦαῦ 

Ῥ- 202: κυνός] χουνὸς ἀἸϊοορθαπύ Βοροί!. Κ΄. Αἤτθηβ 60]. Ρ. 180ὁ. Βοῖ5- 
Κίὰβ γνουῦ τὸν πρωχτὸν χυνὸς ΠΙΘΔΘΟΡΟΙΙΑῚ {τ1θ 16. 

805. προσέπτανϑ'᾽ Ο. ΒΚ, Τὴν. ἘΠ]Πη8]. Ὀ᾿πά. οἷο. προσέπταν Ἀ. Β. ΓΙ. «Ἱ. 

ΔΙᾺ, νὰ]. προσέπτονϑ᾽ Ἰ)αντοβ. Οἵ, ἂν. 85.1471. οἱ δὰ 1206. 1584. 188. 518. 
860. μοε Α. Β. οἷο. νὰ]ὶρ. μου ΒΗ. (2) ΒΕΚκ. “Χαιριδεῖς Τιθτῖ, ΑἸΑ. 

ἰδ ΞῸ---- 

Βευρκ. Χαιριδῇς Βνι. Χαιριδῆς ἘΠΠ.8]. ὨΙη4. οἷο. 1. 6. χαεριθδεῖς. βομ- 

βαύλιοι] βομβαυλιοί Ἐ. 

861. νὴ Β. Ο. Β. 4. Μεα. 9. ργ. νυ]ρ. νεῖ Α. νεὶ Γ. Μβᾶ. 9. ὁοτγ. ΒΥ. 
ΒΘΚΚ. εἴθ. ὅἴο Θεέβαϑεν γῬγο Θήβηϑεν (Ξρτ. 862), μεινὸς, Θειλουϑίω, 
Εὐμωείλω, Τιμόμειλον, πλεῖϑος, μεὶ, σουγχωρεῖσι (Οτγοῃ. 1.), τῶν Χαρι- 

τεισίων, Θειβεῖος, ποειτὰς, αὐλειτὰς, Περιγένεις, Εἱροδότω (Οτοι. 111), 
μεὶ Ῥγο μὴ (ΚΕῚ1]. 5011. 1Π|. 2), ἐπιδεὲ Ῥγο ἐπειδὴ (Ὁ. 1. 1509), χορα- 

γείσαντες, ἀνέϑειχαν (1π5ογ. ΟΥΟῊ. 1), Τιμόμειλος (Οτοι. ΤΧῚ, ᾿Ισμεινέαι 

(Οτοι. Ὑ.).. Υ. Αἤγθπβ Ὁ. 460]. Ρ. 184. ᾿ἸΙόλαον να]ρ. Ἰώλαον Β.. ᾿Ιόλαν 
(οοσίθ ἐγιβυ ] 0) τη8}1Ὁ0 ΠΟΌΤαΘαΒ, 601]. ὙΙτρ. ΕΟ]. 2, 417. οὐ Ῥανοβ. Μ. Ὁ. 

Ρ. 191. δα. Κιαά. ““ΧΑ͂ΙΡΟ.141Σ ἴπβου. ΤΠ Ιρΐοα ἂρ. Ποᾶν7611. Τὐϊη. αν. 

1. 8017. ὅεᾷ δχρθπάθπάα ΚΙΔαΙ δὰ Ῥδνθβ. ρ. 190. βαβρίοῖο βόλευν 

ΑΘΟΠΡὰ5. {τ θαθπ 15." (ΠοΡν. Αἀά. ρ. 112.) Οὗ. Ριπα. Νβῃι. 1Π. 856. ᾿Ιόλᾳ. 

Εν. 80. 51Ίὸ ἀρχέλας (1. ἀρχέλαος, Εᾳ. 164), ᾿ἀναξίλας, ᾿4γεσίλας, ενέ- 

λας (ΡΙπᾶ. Νειη. 11. 28), Χαρίλας, ᾿ἀρχεσίλας, Πρωτεσίλας (Ρἰπᾷ. 1ϑἔ!ηι. 
1 58); ᾿Αριστόλας, Βρασίλας, Περίλας, Τιμόλας, δορύλας, πτερέλας, εἴα. 

Οἐ, στρ. ἘΠ]. 2, 41. Νδο, 51 πη αποῦϊρθὰβ σοΥῦθβ, οοποοάδὺ ΤΟΤ.Δ 5. 

Αθη. 11, 640. ΤΟΙΑΝ. Ῥειβ. δῦ. 8, ἴ8. Αστοϑθβὶ] 85. 6 ἴοσιαδ ιόλας ν. 

θάτοβ. Μ.Ὸ Ο. Ρ. 118. θα “μενέλαος οϑῦὺ ἴῃ Τιδοᾶθμδθ ΒΘΕΊΟΠΕ Π,Υ5. 100, 

Εῤ ΟοΥίμμδθ ᾿Ιολάου (516) ποτ πῖῦ ΑΡ0]1. 46. Ῥτοι. Ρ. 819 Β. “6 οοη- 
ἰγδοῦϊοπθ ἴῃ ᾿Ιόλαον πϑρ᾽θοία νυ. ΑὮγθηβ ΠῚ. Ρ. 22, οα]αβ Θχθιη}] 5 δαθ 

ΚΟ] 5011. ῥ. 18." (ΔΛ111.} ῬοΙθαίαν νίσραϊα ροβὺ ᾿Ιόλαον. ἐπιχαρίτως 
γ᾽, ὦ Α. Ὁ. Τ. Μαά. 9. εὖ (γε ρῥγο γ᾽ Β. Ζ. ἐπιχαρίττω γ᾽, ὦ Β. ΒοΙρΊ-. 
ἐπιχαρίτως ἄν γ᾽, ὦ Ῥ. ΑΙΑ. ἐπιχαρίττως γ᾽, ὦ ΕἸπΙ8]. Ὀἰπᾷ. ΒΕΚΚ. ΒΙ. 

Μ1]. Μοῖη. (πὰ Ὑἱμα.) δᾶμον. ἔχοσγο. οὐδ. υ. 184. (Θὰ ποὺ ἀἴοοσο Βορο- 
ὕμπι οοπβοῦ ῬΘῚ ΤΟ] αι, Ἰποῦπαᾶο 10 115 σὰ πο διηῦ οἷο.) ΑἸσθηβ Ὁ. 

ΑΘ0]. Ρ. 111. ἐπεχαρίξα μὼ (Ὁ) Μοίη. “ἐπιχαρίττω (Βοθούϊοαι ἔογιπα, αὖ 
φράττω γγο φράζω) Βοροῦ! αἰχίθβδο νἱἀθηῦαν,, απ ρτδίϊαβ ἀρουθηῦ οὖ β8]ὰ- 

ζαγοπῦ Δ]]14π|61η.᾽ (ΒουΡ κΚ.) ὅ'6Π01: τὸ δὲ ἐπιχαρίτως ἀντὶ τοῦ χεχαριτω- 

μένως χαὶ χεχαρισμένως ἡμῖν ἀπόλοιντ᾽ ἄν. ἴπι Ἰοοίΐοπθ ΕΒ] ΠΙΒ] οἴδπα ἐπστε- 
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Θείβαϑε γὰρ φυσᾶντες ἐξότεισϑέ μου 
τἄνϑεια τᾶς γλάχωνος ατέχιξαν χαμαί. 

χαρίττως οΥἰζ ῥγὸ ἐπιχαρίστως, υἱὖ ἔττω Ῥγὸ ἔστω 8600, πος 5θηδι, “ρ δ ὕα ΠῚ 
Β8ΠΘ 11 ΐ ἔδοὶβ, ΠΟ5Ρ65, 4 πὶ ἢ ΤΠ 8181 Τ6 1} 605 ΔΌΪΤΕ 100 685." 

64, ααππὶ Δαν Ὁ] θὰ ΤΌΛΤΠἃ ΠῸῚ ῬΓΟΡΔ1115 510, ΓΘρΡΟπ παπηη ἔοσβαῃ ἐπεχα- 
ρίττη γ᾽, ὦ ξένε. ϑοῖΠοοῦ Βοθδοΐιβ ΠΙΘΔΘΟΡ ΟΠ θη σταύπτη δἰ δὶ ἴδοοσο αἸοὶύ, 
αποα ΟΠ] ΟΙπ 65 ἰϑύοβ, «αἱ ΤΠ ΤΟ65. 5πὲ5 ἤδη 0 ΘΟΥΤ  ]ββοηῦ, ἃ [οΥ ΡΒ ἀγοθαῦΐ 

οὖ ἴῃ Π]8]8 1} Τ6ΠῚ ΔΌΪΓΘ Ἰαρθοαὺ (ν. 804. 805). Ο'ο ἔδοῦο τηθυθθβ βιιὰβ ν6}- 

αἰδασιιβ Θχρομῦ οὖ ΠΙοΔΘΟΡΟΙῚ ὀοτητηοπαᾶδί. Ὑ οΥθαη ἐπιχαρίττομαι ἴῃ 

6] υβάθυη 5ΘΥΠ0η6 ἸΘριδαν ᾿πῖτα ν. 884, 51ὸ χατασχεικίττη ῬγῸ χατασχευάζει 

Ἰοριθαν ἴῃ Τη80γ. Βοορού. ΟἸασκ. ΓΝ. Ρ. 109. (ΟΠ ουΥΪ οὔϊαπη ροΐοδὶ ὁ σίτ- 

τομαι (ὁπλίττομαι ΑὮγΘηΒ. 1), 60]. Ρ. 110), ααοα Βοροίϊοο αϊούπμη ῬτῸ 

οὐ πείϑομαι οχ ἘΙΘΟ] 5] Ζιιϑὶβ ΠΟΒΓΤΙ Ιδπᾶαὺ Πού α5. Ρ. 942, 8., ΠΙΘΙΠΟΥδ6 
Ἰαρϑῖι, πᾶτῃ ἴῃ ἰδία ἔα] Βοθούί ατη ἢ1}1] οϑύ. ϑου  θοπάπτη ἰᾶπηθη ρούϊα5 ὦ 

σίττομαι (ἴογο αὖ ὅττενες ὕγὺ οἵτενες αἰσο απ, ἐοβῦθ Τοᾶπη. ἀτδηητη. 344 Β.). 

Ῥοββὶβ οἔϊδτη ἐπεχαρίττω γ᾽ (ν6] ἐπεχαρίττα γ᾽, αὖ ἤρα 918), ὦ ξένε. Θποά 

δὶ 7όλαν, ἰᾷ ααοᾶ γουβίπ1]6 νἱἀθῦαν, τοῖο 56 Βαρϑῦ, σϑροποπᾶμηη ἰουβαπ 

οὐὶῦ γνεὶ τὸν ᾿Ιόλαν ἐπιχαρίτως τύ γ᾽, ὦ ξένε. Αἀνογθίπηη ἐπιχαρίτως ἸορΊθαν 

ἴῃ 5080]. δα 884. Χρῃ ΑΡ0]. ὥἕοουν. 4. ἐπιχαρίτως εἰπόντας. ἸΒΟΟΥ. Ρ. 511. 

ἐπιχαρίτως --- εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. ». 419 Β. εἰπεῖν δὲ περὶ τῶν προτε- 

ϑέντων ἐπιχαρίτως χαὶ μουσιχῶς. ΑΥϊδίαθη, Ἐ]δύ. 1. 10. εἶτα ἔφης ἐπιχα- 

ρίτως πεφοινιγμένη τὰς παρειάς. ἘΕῤ ἀχάριτος. Χοη. ὅγτῃηρ. ὙΠ]. δ. ἐπι- 

χαριτώτερον. Οφοοη. ΥἼ1]. 51. νὴ “1, ἔφη, ἐπιχαριτωτάτου. ΑἸοΙρΡἢ τ. ΤΙ. 4. 

διαλάμπεις ἐπιχάριτόν τι. Ῥ]αῦ. 80]. 20. Ν΄. ΤοΡΘοῖ. Ῥαγαὶ. Ρ. 242. Οοἴε- 

ΤΠ) ΟΠ ΓΘ Πτι5 οδῦ ἸΟΟῸ5. ΟἸΉΠΪΠΟ 511η11158, ΕΟ]. 1040. νὴ τὸν “ία τὸν 

σωτῆρα χεχάρισαί γέ μοι, ὦ γλυχύτατον, τὴν γραῦν ἀπαλλάξασά μου. 

808. Θήβαϑι Β. Ῥ. ΠΝ. “7. Θείβαϑι Ἀ. Ο. 1. ΑἸᾶά. Βτ. Τὶμπᾷ. Β]. ΒοΙρκ. Μεὶπ. 

Μὰ]]. ΑἸτοπΒ ΠΟΥ. Ρ. Ὁ20. Τιοηὐϊηρ. Θείβαϑε ἘΠ]Π15]. τον. Βουρκ. Μοῖπ. 100. 

Οὗ δὰ ττ9. Τιοροπᾶαπι βαβρίοουῖβ Θεήβαϑα, ΑΘο]ο ρτὸ Θήβηϑεν. Τοτῖοδ οὐ 

Αρο]ὶοῶ βυπῦ ἔμπροσθα, πρόσϑα, ἔνερϑα, ὕπερϑα, ὄπισϑα, ἄνωϑα, ἔνδοϑ', 

ἄτερϑα, πάροιϑα, ὕπισϑα, ἑτέρωτα, εἴο. Υ. ΑἸτοπ5 ΠΥ. Ρ. 9617. 460]. 

ν. 108. ϑδϑοὰ Θείβαϑεν ἃπῃΐθ νορϑ]θιη Ἰορὶαν 862. 911. φυσᾶντες Β. 

ΟΟΥΥ. (. νὰ]ρ. ΑὮγθηβ ΠΏ). 60]. ν. 202. φυσῶντες Α. Β. ΡχΙ. οὐ (Βαρτ. ἃ) Γ΄ 

φύσαντες Ἀ. φυσάντες (ἃ φύσημι) Μα]1]. Υ. ΑΒγοπβ. 60]. 210. Τ)ογ. 524. 

α. φουσᾶντες. Υ. ΑἸγΟΠΒ. ΑΘ0]. Ῥ. 180 ---181., αἱ τ οὐ Ῥγθνθ οὗ ἸΟῃρΊΤη 
ἃ Βορούϊβ ἴῃ οὔ τηπίαν! ἀοοοί. 516 φοῦσα (φῦσα) ἴπ (ΟΥππδο ἸοθῸ ἂρ. 
ἌΡΟ]]. 46 ρύοπ. ρ. 824, Ὁ. οὖ ἀσουλίαν ἴῃ ἴπδ5ογ. Βορούϊοα ἴῃ ΟἸΔΙΚο᾽ 5 

Τγάν 615. ΥἹ]. 196. ἐξόπισϑέ μου Ἰἰργὶ οὐ νὰ]ρ. ἐξύπισϑ᾽ ἐμοῦς 601]. 
ΒΙ. 1. γτῸ". Μεοῖῃ. Εοτὰ ἀθο]ϊοὰ ἐξύπισϑα Ἰεριζαῦ ἴῃ Δ60]101 ρορίδθ 

ἘτάρΊη. ἃ}. ΑΡΟΙ]]οπ. 46 Αάν. 68, 19. ὁ δ᾽ ἐξύπισϑα χασταϑείς. Ὄπι- 
σθα γῖὸ ὄπισϑεν, οὐ ἄτερϑα Ῥύὸ ἄτερϑεν οἷο. Ἀθο]θαβ ἐσθ ΕΡΥΤΣ. 
ΝΜ ν. 059, 51. ΟΝ. δ ατερ. Ο. Ρ. 1871. θ8ῦ. 6. ὅθι. Αἴτοπβ 1). ΑΘ0]. Ρ. 158. 
Βοθούϊοιιπι γθγῸ ἐμοῦς 6χ Οονίππηδ ὡϑουῦ ΑῬΡ0]]. 46 ὑγομ. ῃ. 94. ΗΪο δαΐθιηῃ 

Ῥοβύπ! ταν οὐὐποίύοπομ ρούα8. ἀπϑπη 6 ΠΟΙ Ὁ] ΟΌτη, 
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.“1λλ: εἴ τι βούλει τερίασο τῶν Ἰὼν φέρω, 870 
τῶν ὀρταλίχων ἢὶ τῶν τετρατιτερυλλίδων. 

“1. Ἂ χαῖρε χολλικοφάγε Βοιωτίδιον. 

809. τἄνϑεια τᾶς Β. “7. Βγ. ἘΠ]Πη81. ὈΙηα. Β]. Βετρκ. Μοῖπ. Μὰ]]. ΒΙΡΡ. 

τἄνϑια τᾶς ᾿. (8. ΒΕΚΚ.) ΒεοΙρκ. (1π πού.) ΑὮγθηὴβ Αθ0]. Ρ. 179. 90. 

(Φαοά νϑυαιη 6558 ροΐθϑύ. 16 θχθηιρὶα πηπἰαΐαδθ ἃ Βοθοῦϊβ εε ἀρ ΠοπρῚ 

ἴῃ ἐ, 4δθ 6Χ ΠΟΥ ΡΌΟΠΙ ΡΒ ΟΟ]]ορὴῦ ΒΟΘΟΚΠ.. νο]. 1. ρ. 728. ϑ6α φτοῦᾶ- 

ὈΠΠ1Ὸ5 οϑὺ ΠΙΌΤΑΡΙΠ ΘΡΤΟΤΘ ΒΟΓΙΡΌΠΠ 6588, οὖ τἀγχέλια γτὸ τἀγχέλεια ν. 1043. 

ἴῃ δοάθῃηι 604 106," (Π]πᾷ.). τἄνϑεα τᾶς Α. Ο. Ἐ. 1. χαὶ τὰ ἄνϑεα τᾶς Ῥ. χαὶ 

τ᾽ ἄνϑεα τᾶς ΑἸὰ. καὶ τἄνϑια γν6] τἄνϑια γα τᾶς οοπ]. ΜΠ]]. Θα. τἄνϑεα τὰ 

τᾶς (αὖ Ρ]. 608. τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀϑάρης), γ68] τἄνϑι᾽ ἀπὸ τᾶς, γε] τὰ 

“βία τὰ τᾶς (Ηεβγοι. βια: ἄνϑη). Βοθούϊοαμι ααΐάοτη ἰοτοὺ ἄνϑια ῥτὸ ἄνϑεα, 

564 1ζὰ ΘΟΥΤΙ ΡΟ ΘἔαΤ ΡΘΗ] τη. Ὑ ΟΟΔ]6 ΠῚ Θηΐπὶ ξ ἃηΐθ βθαιθηξομη γΟΟΔ 6 ΠῚ 

ἃ Βορούϊβ ἴῃ τ τησίδη] ἰθβίϊβ οδῦ ΑΡῸ]], 46 φτομ. 604. Υ. Αἤχθηβ Ὦ. Αθοὶ. 

Ρ. 118 ---119. Ἰώσας (ἐούσης, Ἰηβογ. Βοροῦ. 1. 1,68Κ.)}, ἔτια, ἄστιος (6. 1. 

1509), ἀγωνοϑετίοντος (1.), ἀγωνοϑετίοντος (1501. ΟΥΌΠΒοΙη. 1Υ.), αὐλέον- 

τος, Πολυχράτιος, ᾿““λχισϑένιος (Υ1.), δοχίει, χοραγίοντος (Ὑ11.), βίο Ῥτὸ 

ἕο (Η 6506}.), ἐίαρος Ῥγὸ ἔαρος (1014.). ΝΙδὶ τἄνϑιεα φῬγὸ τἄνϑεια 6886 5[α- 

ὑπμᾶβ, 51 αυ] 461 ᾿ἰδύα οττηὰ (α αϑόθχηῃ οἵ. φυλλεῖα, χαρπεῖα) αἰορθαπύαν ΒΟΘΟΙΪ, 

51 ἐράνας (1π ἴπ5ο1. Βοϑοῦ. ἃρ. ΟἸᾶγκο ΤΎᾶν9] ὙΠ... 190.), χιμένας, Φιδίαν. 

ἀπέχι, ἄρχι, ᾿Ελατίη, ἐπιδεὶ, Βίχατι (Τπ5ογν. Οτόποπι. 1.)}, ἀσφάλειαν, ἀτέ- 

λιαν, Ἰράνας (11.), ἄργῖος (111.), Καλλιγίτονος, ᾿ἀριστοχλίδαο, “]ινίαο (Υ.), 

“Πιογίτονος (Υ71.}), μινόχλειος (Ἰπβοῦ. Βοροῦ. 3. 1,681.) δῖπνον (1πβογ. 

Βορού. 217), που (Η685γ6}}.). ἀπέχιξαν Ἰἰθτὶ οὐ να]ρ. ἀπέχειξαν ἨδΒγοΝ. 
(ᾳα! ἀποπεσεῖν φυσῶντες ἐποίησαν Θχρ]]οα). ΒΙδού. Ἐ]Τη5]. 51 γοσταπι οδῦ 

ἀπέκιξαν, ἀθ ἀπὸ ἀαθῖζο, δογίβϑειβ υἱάθαξηῦ 6586 ὙΘΙΡῚ ποβοῖο ΟἿ α5 

ἀποκχκίχω, ἀθ ἀπο γν. Βαϊίηη. 5680]. Θά. λ΄. ὅ:τ9. Βπηομηϊᾶθβ οουσαρέθ ἃ. 

ΟΠ οΘτον. ΒΘΚΚ. Ρ. 1180. ἐπεχίχοι δρομέσι. Θ΄Πητηΐὰ5 ΒΠοαΐα5 ἱἰπ Ονο: τὸ 
μὲν ϑεῶν ἐριβόας “Ἑρμᾶς ἔχκιξε χᾶρυξ φῦλ᾽ ἐς βροτῶν. ϑιεᾷ Ἰαϊοῦ, πὶ [81- 

1ογ, αἰϊπα ααϊὰ γουρπιη Βορούϊοθ οχρυθδϑιηη. (π. ἀπέσισαν (Ῥτοὸ ἀπέ- 

σεισαν, ἀθοι5 56 Υ πη, αὖ λέγις Ῥ1Ὸ λέγεις, ἠδ ῬγῸ αἰεὶ, ἦμε Ῥ7Ὸ εἶμε, 

γ. ΑἸγΘη5 ἢ. 4.60]. Ρ. 189), ν6] ἀπέαξαν (ἀπέξαξαν οἴ τοροταπύ, αὖ 
χατέαξαν, οἷ6), γ6] ἀθηΐᾳιθ ἀπέξιξαν (1. 6. ἀπέβαλον, ἃ δηδίαπο γῦρο 

ίχω, ἀπᾶρ Τιαϊϊπα 160, Ἰοὔπ5, 184 οῖο. Ηδβυομ: βέξαι. χωρῆσαι). ΟΥ̓. 

Ηοπι. Θά. ἡ. 125. ὄμφαχες --- ὥνϑος ἀφιεῖσαι. χαμαὶ Β. Ο. Β. νυ]ρ. 
χαμοὺς Α. (Τ1π αὰοὸ Βοροίϊοαπι Ἰαύθυθ [ΤΠ] ΠῚ βιιβριοαύαν Μη.) χαμοῖς 

601Π]. ΑΙΤΘΠΒ ΠΟΥ. Ρ. 20. Θὰ. χαμοῖϑ 

810. εἴ τι ΤΙρτὶ οὖ νὰ]ρ. Μοὶ. ΜΠ]. Ἐ]ΡΡ. αἴ τι ΒΙ. 1. πᾶ. Ῥυο. Μη. 

51. άρΡρΡῃ. ΕἾ. 1. ὃ. αἴ ποτα. ΝΙΒ᾽ οουροπᾶάθμ μοί ὃ ἃυὖ ὦ, Υ, ΑἜΤΘΠΗΒ. 
600]. Ρ. 189. τῶν ποίαπατμι τὺ ὧν ἀϊοίαπμη. Υ. ΑΠχοπβ. 60]. Ρ. 908. 
Οὗ, δὰ 702. Θὲ. πρίέασ᾽ ὅσων οἴο. ἐγὼ νὰ]ρ. Ὀὶπα. Μοῖη. ΜᾺ]1]. Ε1ῸΡ. 
Ἰὼ ἘΠ]Π15]. ἑὼν Β]. 1. Ῥτο}. Μοίῃ. ἀπ Ἰώνν Οὗ, δὰ 898, 899. 

812. χαῖρε ὈΪ Β. Ζ΄. πο Α. Ο. Ἐ. χολλιχοφάγε Ἀ. Ἀ. Με. 9. χολε- 

κοφάγε Β. Γ. «1, κολλιφάγε Ὁ. Σ 
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Τί φέρεις; ΒΟ. Ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαθὰ Βοιωτοῖς ἁτιλῶς, 
ὀρίγανον, γλαχὼ, ψιάϑως, ϑρυαλλίδας, 
γάσσας, χολοιὼς, ἀτταγᾶς, φαλαρίδας, 81 
τροχίλως, χολύμβως. “11. “Ὡσπτερεὶ χειμὼν ἄρα 
ὀρνιϑίας ἐς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυϑας. 

ΒΟ. Καὶ μὰν φέρω χᾶνας, λαγὼς, ἀλώττεχας, 

σχάλοπας, ἐχίνως, αἰελούρως, τειχτίδας, 

819. ἐστὶν Δ. Εὸ. ῬΟΙΒ. Ααγ. Ρ. 295. ἔστ᾽ ἂν Β. Ο. Ῥ. Ζ. ΑΙᾶ. Ὑ΄άθ δὴ 
Ἰοροπαθχῃ δἰ ὅσ᾽ ἀγαϑά γ᾽ (γ61 ὅσα γ᾽ ἀγάϑ᾽) ἐν Βοιωτοῖς ἐστ᾽ ἁπλῶς. 

Ἡδοΐθ ἀθβι ἀουυ] ΡΥ ΔΘΡΟΒῚ [1016 ΠῚ τηοπαΐύ Ἐ]Π15]. Οἵ, ὁ. σ. 900. Ἐᾳ. 480. 

814. γλαχώ] γλάχω Ἐ]Π8Ι. ψιάϑους Ἰ1θΥῚ οὐ Αἴμοι. ΙΧ. 895 Ε. ΑἸὰ. 

Μ1]]. ψεαϑοὺς ΒοΥΡΚ. ψεάϑως Βοη6]. Βν. ἘΠ]μη5]. ΘΙπα. Μοίη. ΒΙΌΡ. ΑἸ γΘπΒ 
1). ΑΘ0]. Ρ. 201. Οὗ δὰ 879. 

810. χολοιοὺς 1071 οὐ Αἴπθπ. ΑἸ4. Βουρκ. ΜῈ]]. χολοιὼς Βομΐ]. Βυ. οἷο. 
ΟΥ δὰ 819. ἀτταγὰς Δ. Β. ΟΖ Ζ. 

810. τροχίλους, χολύμβους Ἰ1ργ1 οὐ Αἴποη. Α14. Βουρκ. ΜᾺ]]. τροχίλως, 

χολύμβως Βοπύ]. Βν. Ἐ]Π|51. ὉΙμα. Μοῖη. Μι1]. ΟἿ, δὰ 819. Ὑἱάθ δῃ 16- 
ΒοΠπασχη 510 χολυμβίδας. Οἵ. Αν. 804. Κολυμβὶς (χόλυμβος Ῥ.) οϑὺ Αὐἱδύ. 

ἘΠΓ ΑΘ ΤΟ 1. 14. ὙἹΙ. 8. 1. ὡσπερεὶ --- ἐλήλυϑας οἵα. ἢ. ὡσπερεὶ χει- 

μὼν ἤλϑες ὀρνιϑίας εἷς τὴν ἀγορὰν φέρων 5680]. δἃ Ῥᾷο. 1008. Ουϊ 16. 1558 
νἱἀθαῦαν ὡσπερεὶ χειμὼν ἄρα  ὄρνιϑας (ν. ὀρνέϑι") εἰς ἀγορὰν ἐλήλυϑας 

φέρων. ῬδΆ]10 ΑἸἸζον ΤΟΡΥδοιι8. 

δ14-. ὃς Α. ᾿.. Γ. εἰς Β. Ζ. Ῥηγγη. ΒΘ. ». 55, 80. οὐ 8080]. Ῥ8ο. 1008. 

ἐλήλυϑας] Ἑοτνί. χατήγισας. ΟἿ, ΑἸοχ. οπι. ΠΙ. 408. χαταιγίσας --- ἐς 
τὴν ἀγοράν. 491. ἐς τοὔψον καταιγίζοντα. ΑοΒο}, δορί. θ8. πρὶν χκαταιγί- 

σαι πνοὰς 1 ρεως. 

ς΄ 878. χαΐ] Θιι.. χὴ, αποα βδορίαβ Ἰορὶθσαν ἰπ [πβογ. Βοροῦ. 1. Το Κ. ὙἹ]άΘ 
οὔϊαπη Ο. 1. 1562. 1509. οὐ ΑἸ γΘη5. ΑΘ0]. Ρ. 188. λαγὼς Ἀ. Β. οἴο. λαγῶς Ἐ. 

8719, ἐχίνως Ἀ. Β. Ο΄ Ἐ. οὔο, γὰρ. Τουμϊπαύϊοπομι Βοθούϊοαμη ἢἷὸ βουνὰ- 

ταμπὺ ΠΡ]. ὅ1ὸ τῶδε 910. ἐσγόνως οὐ Ἰώσας ἴῃ Τηβογ. Βοροῦ,. 1. 11. ΤιρδΚ. 
ϑυνάρχω, Εὐβώλυ, τῶ δάμω, πράτω, τῶ χρόνω, χαττὼς --- νόμως, ἴπ 

Τηβου. Οτο]ι. 1. Υ. ΑἸ γθηβ Τὴ. ΑΘ0]. Ρ. 201. αἱελούρως Ἀ. Β. Ο. Β. οἵο. 
γα ]ρ. ΑἸ γΘη5 1). 00]. 1. 1. αἱολούρους γυχία Δηδ]ορσίατη τϑααὶτῦ Πανγθ5. Μ. 

Ο. ν. 201. αἰελούρως Ῥτο». Ῥίοιβ. δ Μοῦρυ. ρ. 86, αὰαἱϊ ἅποβ διπθπᾶδίοβ 

ἈΡΡΟμΪ ἸοοοΒ, Απαχᾶπαᾶγν. ΑἴΠμθη. Ρ. 299 Ε΄. σὺ μὲν, αἰέλουρον (αἴλουρον 

Ο.ΟῬ. ν.1,.) ἣν χακῶς ἔχοντ᾽ ἴδης, | κλαίεις. οὐ Τίτη061. οοπι, 1ΠΠ|. 590. τέν᾽ 

αϊελούρου (αἱλούρου Ῥ. Υ. 1.) βωμὸς ἐπιτρέψειεν ἄν; Οἵ. Ἡετοά, 11. 66. 

αἱελούρους (ἃ]. αἰλούρους). πιχτίδας Ἀ. Ο. ΒΚ. 1. θιπά. Μεοίπ. ΜΠ]. ΒΡ. 

σιυχτίδας Β. “1. Μοά. 9. ΑἸΙα. Βι. ΒΕΚΚ. Ἐ]Μ)5]. ὑπθῦαν ὙΥΔΙΒἢ., αυἱ πυκτὶς 

1άθι ἃΠΙμη8] ΔΙ Ι γα 6886 αποᾶ ποθ ἷβ οϑῦ ἃ ῬΓΟΟΝ οὐ θδᾶρθτ, οὗ 

Τιαῦμβ ἤαχι 5, ῬΙΟΡΥΪΘ ἃ ἔθ] 6 θΟχου. πδ6 ἱπίουργθίδίο οἱ θο νἱᾶ6- 

ὕπι ΘΠ ἤγτηαγΐ ἀπο Πα]] ΠῚ Δ11π6 ᾿βἐϊα5. ὩΠΙΤ8 115. ΠΟΙ6π ΟὙΔΘΟΌΙη οχϑύδγθ 

γ]αθαύατ. “1)6 Ποὺ ἃπίτη816 δ θατη ρα ρτδιηπηδύϊοοβ οϑῦ βιΠοπέϊπτη,᾽" (Ε]Ππ|5].) 
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ἰχτίδας, ἐνύδριας, ἐγχέλιας Κωτταΐδας. 880 

“1. Ὦ τερτπινότατον σὺ τέμαχος ἀνθρώποις φέρων, 
δός μοι τιροσειτιεῖν, εἰ φέρεις, τὰς ἐγχέλεις. 

ΒΟ. ΠπΠρέσβειρα ττεντήχοντα Κωτεάδων χορᾶν, 

Ααὖ οογγρία Θδὺ Πᾶθ0 νοχ, δαυὺ ϑχοίαἱῦ νϑτῶ: πᾶτη πιχτίδας ᾿ἱχτίδας ὁ0η- 

Ταποῦϊμι Ῥοβαΐββθ ΘΟ θα πὶ ΠΘαπδ 8 ΠῚ δῦ ργο 8 0116. Θὰ. δίστυας, Δηϊη8] 

ἱρποίαπι Ηοτοαοίο (ΤΥ. 192.) Θοτητηθιπογσδύπμη. Υ81 ὕστριχας (Ηοτοί. 1. 1... 

Ὑὲ1 μυγαλᾶς. 61 χοσσύφους. Υε] ἐχτίδας, [ κάστορας (θο0Π} απριι1 ΘΗ ΪΠῚ 

ἐνύδριες οὐ κάστορες Ηοτοά. ΤΥ. 109. χάστωρ οὐ λάταξ εὖ ἔνυδοις Ατνἰδῦ. Η. 

Α. 8, 4, 8). 6] ἐχτίδας, } λάτακας. ΥΕ] ἐχτίδας, ] ἀσπάλαχας. 96 δασύ- 

ποδας, 1 ἰχτίδας (Ρ]ααύαβ Οαρί. 1, 2, 81. 1 τπηιοάο νϑπᾶτθ ἸΘΡΟΥΘΤΙΙ: 

παπο ἰούϊΐπη θη 65). Ὑ61 ἐχτίδας, νάσσας (ν. φάσσας, ν. τροχίλως), 

ἐνύδριας. (Οἵ, Ῥαο. 1008. κἀκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν ] χῆνας, νήττας, 
φάττας, τροχίλους.) 

880. ἐχτέδας ἃ. Β. ΒΕ. (8. ΒΕΚΚ.) ΑἸ. ΕἸπΙΒ]. ὨΙπᾶ. ΒΙ. Βεῖρκ. Μεῖΐῃ. 
ΕΙΡΡ. ἔκτιδας Β. ΓΤ. “1. Μαά. 9. Ἰοτητηᾶ 56}0]. ΜᾺ]]. (0011. Ηδ5. δᾶ ϑίβριι. 

ΤΠδ5. [Ν΄. 818). ἰχτῖϑας ΒΥ. ΒΟΚΚ. ἰχτῖδας ἐνύδρως (Δα ααύϊο τ Θὰ5618,. 

ΟΥ Οὐὐθγ8) τηϑ]ὺ Ὑ 415}. ἔχτεδας ἐνύδρους οοπήπποίη αὐτῶ 8 οχροπὶΐ 

Μυ]1ον. “δῦ δαΐθιη ἔνυδρις βῖγθο ἐνυδρὶς (Δοοοπίαβ οπΐτη ἱποθυξαβ θϑ) 

Τιαὐϊηϊβ Ταῦτ ἃ, ποβύγα θυ δπ οὐξοτ. Ἠθβγομίαβ, Ἔγυδρος (510): ζῷον πο- 
τάμιον ἀμφίβιον ὅμοιον κάστορι. ἈΑα παπὸ Ἰοοαπι ρου θποτο ν᾽ ἀθπῦαν 56Π0- 

1δβέδθ γερὰ ἃ δά ἀδβουρία, Ἴκτιδας (510): εἶδος ζῴου, ὡς οἱ κάστορές" 
ἢ ἔνυδρον. ἔστι δὲ ᾿ἰχϑυοφάγον. Τιορσοτίη ἔστε δὲ ἔνυδρον χαὶ ἴχϑυο- 

φάγον. ᾿Ιχτὲς δυΐθιη 5'γ6 ἔχτις τητβίθιδθ φ'Ῥπιβ οϑὺ. Ὑίνουσδιῃ γοοδηΐ 

᾿πέουργθίθβ." (Ἐ]1}51.). 6 δοοοπῦμ νοοὶβ ἔχτες (δθα ἰχτὶς) ν. Ατοδα, ρ. 80, 6. 
οὐ ΕἘπβύ. Ρ. 809. οχίγ. ἐνύδρους ᾿ἰὈτὶ οὐ ΑἸὰ. Ὀϊπᾶ. (ρα. Οχ.) ΜᾺ], ἐνύ- 
δοιας ῬΟΡτ. ἘΠΤη51. Πὶπα. Β]. Βοιρκ. Μοίη. ΒΙΌΡ. ἐνύδρεις 8081. ἐνύδρως 
Βτ. ἐνύδροις οοπ]. Μεῖπ. ᾿Ενύδριες Ἰερίθαν Ἡδτοά. 11. 72. ΤΥ. 109. ἐγχέλεις 
γα]ρ. ΑἼτΘπ5. ΠΟΥ. ρΡ. 019. Μ1]]. ἐγχέλιας (αὖ ἐνύδριας) Β]. Μοῖπ. ἐγχέλεας 
ΘΙπᾷ. ἐγχέλεις οοπ]. Μεἶπ. Ὑ. 5610]. δᾷ 889. ᾿“ττικῶς ἔγχελυν᾽ Βοιωτοὺὴ ἔγχε- 
λιν. Ιάρπι ἀοοσοπὺ ΡΒ] Θπηοπ Ρ. 40. οὐ ἀταιϊηπιαῦ. ἰπ ΝΠ ΙΠΡΆΤ6 11 Οοαα. Νάηπ. 

Ρ. 492. Βοροίὶ ε δηΐθ νοϑδ]θπὶ ἴῃ τ τπηαϊαρδηΐ. Υ. ΑὮτθηΒ Α60]. Ρ. 178. 
882. εἰ φέρεις τὰς ἐγχέλεις Ῥοβδὺ φέρεις νἱγρια αἰδβύπραϊυ ὙΥ Δ ]5}ι. 

ΜΔ] ἃς φέρεις τὰς ἐγχέλεις. ὅἸο Τ,.γ8. 884. ἔϑ᾽ ὀρϑὴν ἥνπερ ἔρχει τὴν 
ὁδὸν. ὥϑ'8α Βουρβοσαῦ, ορίπου, ὀοτηϊοαβ εἴπερ (γ61 ἅσπερ) ἐγχέλεις φέρεις. 

Αὐὐοα]ο ΠῸΠ ΟΡῸΒ οϑύ. 

889, πεντήχοντα)] ΝῸΠ τηΔΡ15 Βοθούϊοιμιη ποὺ βοηδῦ, αὐυϑη ἐχεῖ 902. 

ἈΑπδϊορίω ροβύμ!αγ νυἱάθίυῦ πεντείχοντα (αὖ ἴῃ ΟὐΥππδθ ΕἾ. 1) δυΐ πειμ- 

πείχοντα, οὗ 1ΠΠ16 τηνεῖ. Κωπάδων] Κωπαΐδων νὰϊρο, οὐ Κωσταΐδ᾽ 
ἰηΐουῖιβ ν. 9602. [πῃ Πα] αϑηηοαϊ νοοϊθτι5 γ61 φυοάποὶ ἀθρθθῦ νοοα}]β ἀπῦθ ε, 
γ6] οτδβὶβ δΔάμιρου. Νοβίοσ. Ῥδο. Τ00ῦ. χαὶ Κωπᾷάϑων ἐλϑεῖν σπυρίδας. 
ἈΑρυὰ ϑορβοοίθῃ ΤΎδοῆ. 74. 287. 401. ρτὸ Εὐβοῖδα, Εὐβοιὶς, τοροπὶ ἀθθοῦ 

Εὐβῷδα, Εὐβωίς. Οοιηπϊπαΐαπι ᾿ῶτα πππα πὶ ἀδασραπῦ Αὐδιοὶ, πῖδϑὶ αὐταπὶ- 

4πὸ οχίτα αἰρῃίποηραπι δῦ, αὖ τ “1, περίιϑι. ἘΠΜΒΙ,, Κωπάϑων, αὖ 
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ἔχβαϑι τυΐδε χἠτειχάριτται τῷ ξένῳ. 
41. ἊὨ φιλτάτη σὺ καὶ πάλαι ποϑουμένη, 88ὅ 

Νηρήδων, ἡρῴνη, οἷο. ΟΥ. Απίύρμαπ. Αἴμθη. 308 Ε΄. Κωπᾷϑας λέγεις. ᾧα. 

πεντείχοντα κορᾶν Κωπαΐδων, 5.011} 8. Ῥϑπα] Ἶτη8, βοϊαΐα, αὖ ἰπ 880. 

884. τῷδε ΑἸα. Βν. πα. ΒοΙρκ. τῶνδε Α. τῶδε Β. Ὁ. Ῥ. ΒΕ. Ζ. Μαᾷ. 9. 
60η]. ΒΥ. (86. τοῦ σπυριδίοιυ). τῶ... δὲ (ογᾶδδ ἀπ ᾿106γ8) 17. τῶδε (“π΄η ς᾽ 

ΑΠΥΘΗ5. ΠΟΥ. Ρ. 20. Μ]]. τᾷδε Ε]πη5]. (Πουίθαμη ὃ ρτὸ δεῦρο, 60]]. [ἃ- 

165 ϑαρρῃῦ5 110 ἀλλὰ τῦδ᾽ ἔλθ᾽ οἷο.) τυΐδε ν9] τεῖδε βυδᾶοῦ Μοίποκ. 

δ ΤΠΘοΟΥ. 1. 12. (απθῖπ Ομ δὰ ΕὟ. Οὐ. ΙΥ̓. 486. Υ͂. 118). τεῖδε 
Μοῖη. τυῖδε ΒΙ]. ΒοΙρκ. (πῦρ τυΐῖδὲ οὖ τεῖδε μδθβὶ[δη8). τυΐδὲ ν9ὶ] τῶδε 

Κορη. δᾶ Οτορ. ον. ρ. 890. τῶδε (ρτο ὧδε) ΒΥ βοῃ. ἴθ 94ππη. Αππ. 

1829. ». 18. τῷδε --- τῷ ξένῳ ταθύαν Ὀ1πα. (0011. 892. τῆσδε τῆς ξένης. 

οὐ 5. ΉΠΓΟΥ ρορίαβ [δὔϊποβ. ῬΑυ οα] δὴ εὑ ᾿πἰθγάθπη ροβῦροποσο δᾶπιο- 

Π6η8). Ιάοπι: “τῷδε (τῶνδε Α.) χἠπιχαρίττα τῷ ξένῳ ἀϊούμμη ῬτῸ χαὶ 

τῷδ᾽ ἐπιχαρίττα τῷ ξένῳ, ΤΆΥΪΟΥΤΘ ΟΟ]]οοαὐ0η6. νου οσαμη, αὖ ἵπ ΝΡ. 

40, χᾷτα τὴν γνώμην πάλιν ] κίνησον αὖϑις αὐτὸ χαὶ ζυγώϑρισον. 

Ραο. 411. ξύλλαβε [ ἡμῖν προϑύμως τήνδε χαὶ ξυνέλχκυσον. οὐ ἀρυᾶ 

Αθβοι. Ῥτοιη. 1. ἔγνωχα τοῖσδε χοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω (ἔγνωχα καὶ τοῖσδ᾽ 

οὐδὲν, ν61] ἔγνωκα τοῖσϑέ τ᾽ ---)" ΜΙΠῚ ααϊάθτη πα]]ἃ ἴῃ ἰδ Ἰοοἷβ ὑτᾶπ5- 

Ῥοϑβίθο νἱ θέαν 6556, πθα π6 ὨᾺ] Βτη06 : ΡΥ ]ΟῸ] 6 χαὶ 60] δύ 15. ΘΧΘΙΏΡ] ΌΤΩ 

ΒΙΠΟΘΥΤῚ ὩΡαα Πα 105 ΘΟΙΠΪΟ05 Αὐτίοοβ ΤΘΡΟΓΙΤῚ ΡΟΒ86. οἴθᾶο: ααδ6 οὖ 

ΜοΙποΪ βοηὐθηςα οδῦ ΒῪ. οι. ΤΥ. Ρ. 4806. Αρίθ τποποῦ Κορηΐϊὰβ δᾶ 

ατορ. Ο. Ρ. 1609, 5ἱ τῷδε τῷ ξένῳ Ἰπηρὶ γνο]τπϊδδοῦ (ὐοτηΐοθβ, 8118 οΟ]]οοᾶ- 

ὑϊοπθ ἀΒΌΤΙΤΩ {1556 Θτη. [Ιἢ ΠἸΙΡΤΟΤιΠ βου ρύθγα νἱχ ἀπ] ζατὶ ρούθϑῦ ααΐῃ 
Ἰαΐθαῦ ἴοτιηὰ Βοθοίϊοα ρτὸ ὧδε πο: αὖ βαρτὰ αἰχοταῦ ΜΟρδγρηββ, ἐς τὸν 

σάκχον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε ν. 140. Οὐ8115 οἃ [που πορ οἸππΐπο Ἰἰαποῦ, 5868 

τϑρομοηδ νἱἀθέαν ἴουπμα Αθο]α τῦδε 5δθὰ τύϊδε βθὰ τυῖδε, ααδο ἸορΊξαΣ 
ἴῃ ϑδρρῃ. ΕἾ. 1, ὃ. ἀλλὰ τυῖδ᾽ (τύδ᾽ ΤῬίομγβ. ΗΔ]. τύϊδ᾽ Ἡδρμδοβῦ. ρ. 79. 

οὐ Ῥυϊβοῖδῃ.) ἔνϑ᾽, αἴ ποτα χἀτέρωτα. Ἐδηάθηη [ὈΥΠπἃπὶ ΡγῸ τᾷδε Τ6ρο- 

ΒΌΘΙΪΠ) οὐΐδηι ἰπίγα ν. 908. Οονταρίο Ηοβγομίαβ, Τυΐ: ὧδε. Κρῆτες. Τύ- 
δαι: ἐνταῦϑα. Αἰολεῖς. Ἐοτηὰ Πθογτΐοα νἱαθῦαγ ἔπῖ5β τεῖδε (αὖ εἴ Ῥ1Ὸ ἣ 

ΒΟΡΏΤΟΙ. ΕἾ. ΟΧΥΠΙ. πεῖ ργὸ πῇ ΕἾ. ΧΧΧΥΙ. ὅπει ρῦυ ὅπη Ὠρθοχού. 
Οὐτονυ. ἤοβο Ρ. 210), τοϑυϊθιθηα ΤἼθοουῦο 1. 12. (αὶ τῷδε, αὖ ἷο, Κ'. 

πεν Ὲ 51). 1Π- 10].. Υ.. 80. 82. 61. 118. ΥἹΠ]|. 40. ΧΧΥΠΙΙ. δ. 1π| ηα]θα8 
Ἰοοὶβθ νατϊαηῦ Ῥ]ουσηθ ΠΌΤ ἰπΐον τῇδε τεῖδε οὐ τεῖνδε. ΤΠθορποϑίαβ 

ΒΕΚΚ. Ρ. 1425. τύϊ: τὰ Ἱολιχῶς διὰ χαϑαροῦ τοῦ ι ἐχφερόμενα βαρύνεται. 

- χαὶ τοπιχὴν σχέσιν δηλοῖ, οἷον πηλύϊ, ἀλύϊ (16ρ. ἀλλύδ, ἀτερύϊ, τὸ 

τύϊ (16ρ. τουτύϊ). ὅϊο μεσύϊ ἴῃ ρΊοββα ΗΒ. Ὁπάθ βου θοπάπτῃ ἴοτοῦ 
τύϊδε; 584 αἰ] ] απ δῦ ἴῃ ΡΒ 1. 1. τὖῦ οὐ πήλυι ἴῃ 6]π54. Οἁ. Υ΄. 6. ἃ 

Βεουρκῖο ρτὸ πολὺ τοβυϊσαθιπι. ϑοτίρύστγαμη τῦδε Ῥγὸ ὧδε ὀοτηπηοπᾶαῦ ἃπ8- 

Ἰορία. Νδιη οἍ οὐ ῳ ἴπ υ (υε Τουίαββθο Ῥγοπαπίϊδίπτα) τηπΐαραπῦ Βοροίϊ. 

Υ. ΑΠτθηβ Τ)18]. Ἀ60]. Ρ. 191. 5ἴο ἐμὺ γγὸ ἐμοὶ (Α}Ρ011. 46. ῥσοη. ρ. 104), 

χαλὺ φγγὸ χαλοὶ (ἰ014.}, οὐ ἴπ ᾿Ἰπβουρ ]οπῖθιι5 Βοθοίϊοϊὶβ τῦ δάμυ, αὐτῦς, 
υκίας, τῦς ἄλλυς, προξένυς, Βοιωτῦς, ᾿Ερχομενίυς. τῦς πολεμάρχυς, τὺ 
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ἤἢλϑες ποϑεινὴ μὲν τρυγῳδικοῖς χοροῖς, 
φίλη δὲ Πορύχῳ. μῶες, ἐξενέγκατε 

(οὗ, τύδε (οἵδε), τὺ ϑύοντες, ἐν τῇ ὁδῦ, τὺ ἔχοντες, ἤγυς (αἴγοις), προ-- 

βάτυς, ἵππος, ῥδαψα ξυδὸς, αὐλα υδὸς, χκιϑαρα βυδὸς, τραγα Ευδὸς, κωμα- 

υδὸς, Μιύριχος, «Πὶ Πειλιχίυ, αὐτῦ, ϑυνάρχω, λυπὸν, τῦ ἱαρῶ, Ἑὐβώλυ, 

Ἐλατιήυ, οἷο. Οἵ, ΤΏΘοοτ. Υ. 80. τυΐδ᾽ (τὺ ἔδ᾽ τη55.) ὁ τράγος οὗτος. 1. 12. 

τᾷδε (τῇδε να]ρ, τῷδε ν8] τεῖδε ἃ]. τη55. τεῖδε γ8] τυΐδὲ ὁοπ]. Μη.) χα- 

ϑίξας. ΧΧΥΠΙ. ὅ. τῇδε (τὺ δὲ ἀπο ἩΡΥΪ, πἀπᾶ8 τυῖδὲ 614]. ΒΕΥΡ . ΑἾΤΘΠΒ5 

Ώ. 460]. Ρ. 155). ϑάρρῃ. Ἐν. 1. ὅ. ἀλλὰ τυϊδ᾽ ἔλϑ'᾽, αἴ ποτα χἀτέρωτα ---. 
ΒΊΠΏ1]16 ΔανΘΥΡΙΠΙη σῦ γ6] πυΐ Ῥ7Ὸ ποῖ τοβυϊαθπαάθπτη νυἱαάθῦθ ΘΟΡΏΓΟΙΙ 

ΕῪ, 91. πῦς εἰς μυχὸν χαταδύῃ; Ὑ δαΐθιηη 516 Ροβιθαση ῬΤῸ οὐ δα ῳ Ῥτο- 

ππιη ϊδύπτη 6556 ὧὐ οοπμδίαί γ6] οχ ἄβθο]θο ξῦχος (1. 6. οἶκος), ἀπᾷρ [δῦ. 

γἱ θα 5, ΑΠΡΊ. ψ 101; οὐ ξῦνος (οἶνος), ἀπά 1,8. νη πτη, ΑΠΡΊ. τ ἐπ. θ6 

γΑΥΙΪ5. Ππ]85. ἔουτηδθ Δαν θυ] ΟΤΊΙ ΠῚ ΒΟΥ ρύθσ!5 ἃρὶῦ ΑἼτοπ5 Ὁ. Α60]. Ῥ. 184 --- 

160. χκἠπιχαρίτται Β. χἠπιχάριττα Ῥ. Μρᾶ. 9. ΑἸ4. 5680]. Βέγιῃ. ΝΜ. 
Ρ. 8601, 19. χἠπιχαρίττα Α. Ο. Βτ. Ἐ]πΙ51. ὨΙπᾶ. ΟἸπη. Β]. χήπιχα.. ρίτα 

(ογαβϑίοπθ ἰδοία ροβὺ χα) Γ. χἠπιχαρίτως Β. 41. χἠπιχάριττε ΒεΙΡκΚ. χἠπιχά- 

ριτται (1. 6. χαὶ ἐπιχάρισαι) ΑΒ τΘη5. ΑΘ0]. Ρ. 111. Μοῖπ. Μα]]. Πϊπα. Ε1ΡΡ. 
χἠπιχαρίττη (Ῥτο ἐπιχάρισαι) ΒΟΘΟΚΗ. Ὁ. 1. 124. χἠπιχάριται Βοίῃ. χή τι 
χαρίδδω (καί τι χαρίζου) ΒΙοιηΐ, ἴῃ Μίπβ. Οὐ. Π. 82. χἠπιχαρίττευ (νΕ] 

χἤτι χ.) ἘἸΑΙΚ. Κ' ἀ5ὴὉ. 5086. Ρ. 19. ρτον. Κοβη. δὰ ατορ. Ὁ. ρ. 89. “Ὑ δθαμη 

6558 γ᾽ θέαν, πϑῆπ6 ἰδπη6 1 ΕὐΥΙΠΟΙΟΡῸ 8556 ΠΥ] ῬΟΒΒΌΙΩ, ααἰ ΡγῸ χαἀπιχαρίζου 

αἸούπθτη ρῬαΐαί," (Ε]1151.) Ξ6Π01: χκἠπιχάριττα: ἀντὶ τοῦ ἐπιχαρίτως ἔχβηϑι 

τῷ ξένῳ. Ἐΐγιη. Μ. ν. 861,19. ἐπιχαρίττα: ἀντὶ τοῦ ἐπιχαρίζου, Βοιωτι- 

χῶς, παρὰ ᾿Δριστοφάνει. ᾿Επιχάριτται το ἐπιχάρισαι, αὖ χατασχευάττη 

ῬΙῸ ἱπῆπιθνο χατασχευάσαι ((. 1. 1568), ροβίζαμη οχἰβυϊπιαῦ ΑὮγτοπΒ. Ὦ. 
ἈΘ0]. Ρ. 117. οὐ 212. (βϑαπῦ αὶ χατασχευάττη Ῥ70Ὸ χατεσχευάσϑαι Ῥοΐϊα5 

Ῥοβίθαχῃ δχἰβεϊπηθπῦ, αὖ ἔττω ρτὸ ἔστω βᾶρταᾶ. ὅ1ὸ μέμιψατται ῬτῸ μέμψα- 

σϑαι ἴπ ἀθογοῖο Τιᾶοοπ. Ρ. 362 Βοβθ.) ϑ8ᾷ χἠπιχαρίττη γ6] χἠπιχάριττη 
Ῥούϊιβ βου θοπηάπτη ογαῦ, π8πὶ αὐ 'ἴπ ἡ ἃ Βοροίβ τηπέατὶ ἀοοθπῦ συδπι- 

τηδῦ 01 Ἐπιβύ. 965, 217. ΟΠοοιοΡ. ΒΕΚΚ. 1215. Εἶν. Μ. 82, 6. 8111, αὕο8 

νἱάθ ἂρ. Αῃγθηβ Π. Α60]. Ρ. 186---188. Εχριηρία, ἱπασπὶϊξ, ἰγαδαπίαν 
λεγομένη, τύπτομη, παληὸς, ἀρχῆος, ᾿ἀχηὸς, πῆς, δὴς, πήω, παλήω, ἠΐ 

(ἀεὶ), βανῆχας (γυναῖχας). Τπ ᾿ΠΒο ΡΟ ΟΠ ι5 Βοροίϊβ οχβίαπί δεδόχϑη, 

χεχόμιστη, χῆρε, Ἡσχίνας, ὀφείλετη, ἀπογράφεσϑη, ἩΗσχρίωνος, Τανα- 

γρήω, Θειβήω, τῆς χαρίτεσσι, Χηρώγεια, ἤγυς, Ἢολεϊα, εὐεργέτης, “1α- 

μήνετος, οἷο. ᾿Αθ0165 δαΐθπιὶ ἀπρ]οχ σσ ῬΙῸ 5ΠΠΉΡ]1οἱ σ Ῥοβαΐββο 008- 

βίαν: γ᾿. Αἤγθηβ Ρ. θῦ. Ῥοῦῖτο Βοθοίοβ. σσ ἴῃ τι τηπΐαββθ, αὖ ϑάλασσαν 

ἴῃ ϑάλατταν, ἰοδίαϊαν Α6]1ὰ5 ΠΙομγπῖβ ἂρ. Επδίδτη. 819, 45, Οἷ, Ἐπθί. 

Δα 1]. χ΄. ὅ12. «ράζω, φράσσω, ὅπερ ἡ Κόριννα φράττω λέγει Βοιωτιχῶς. 

ΟΥ,. δᾶ 1]. χ᾽. 199. οὐ 5680]. 11, χ΄. 512. Αἤγϑῃβ. 460]. Ρ. 116. Θυδγθ 

χἠσιιχαρίττη ΐο ΤΘΡΟποπᾶτιπὶ ρυΐοπι, απο ργὸ ἐπιχάρισαι Ῥοδβίθαμπι 5, 
Τοπίαρδπι ργδοίοσοα χὴ χαρίττη (χάρισαι. αὖ ἴπ Ῥᾷο. 3591. ΤῊ. 938). ΥΕ] χήπε- 

χαρίττευ (αὖ ἐπαινεῦντες ἴῃ ΑἸοδοὶ ΕἾ. ΧΧΤΠ. βέλευς ΧΧΤΥ, 12. μαρτυρεῦν- 
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τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο χαὶ τὴν διτείδα. 
Σχέιννασϑε, “ταῖδες, τὴν ἀρίστην ἔγχελυν 
ἥχουσαν ἕχτῳ μόλις ἔτει ττοϑουμένην. 890 
Προσείττατ᾽ αὐτὴν, ὦ τέχν᾽᾿ ἄνϑραχας δ᾽ ἐγὼ 3 0 Β 
Ὄ Π: ἘΠ ΟῚ ἌΣ , ὑμῖν τταρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. 
211λλ᾽ ἔσφερ᾽ αὐτήν᾽ μηδὲ γὰρ ϑανών ποτὲ Ν ἢ μη 0 

ῳ εἶ ΒΩ Ὕ ,ὔ 

σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλιωμένης. 
ΒΟ. Ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε “τᾶ γενήσεται; 890 

τας ΧΙΠΠΠ. ὠρχεῦντο ϑδρριο ΕἾ. ΤΧΧΧΙΠΠ. χαϑίζευ ΤΠοοοῦύ. ΧΥ͂. 9. 
ἀφίχευ ΧΙ. 42. βιάζευ ΧΥ. 106. ποτέρχευ Ἐρ. ΧΧΙ. 2.). 6] χἠπιχαρίδδω (τὸ 

ἐπιχαρίζου)λ. ὅῖ΄ς ϑερίδδεν οϑῦὺ 947. ἱαρειάδδοντος Τπ5ογ. ΟἸΑτκ. ΤΥ. 109. 

γραμματίδδοντος Ιπ8ογ. Βοροῦ. Υ΄. Τιοαῖ. ἐπεψάφιδδε Τη5ογ, Βορού. 1. Τιθ8Κ. 

Θαοά δα γϑυλι ἐπιχαρίζεσθαι, οἵ. Χοη. Ἐᾳ. ΥἹ. 19, ἐπιχαρίσηται. Οοἴε- 
ταπι χαρίζεσθαι, αὖ 5Βαἰϊ5 ποίπιπι 68ῦ, ἀἰσαηῦα. τηθ]]ογ6 5, απ 6 ἀηηδίουθιι5 

811 ΟΟΡΙΔ πὶ ἰδοϊπιπύ. . Ἐᾳ. 517. ΕΠ]. 629. 
886. τρυγωδικοῖς Β. Ο. ΚΒ. τραγωδιχκοῖς Α. Θὰ. τρυγῳδοῖς χαὶ χοροῖς. 

Οὐ ΤῊ. 591. τρυγῳδοὶ χαὶ χοροί. ϑεα τοροποπᾶππι μού 1θὶ τρυγῳδιχοὺ 

χοροί. Οἷ. βαρτὰ 628. χοροῖσιν --- τρυγικοῖς. 

881. δὲ Ῥ. «Εὖ. Ὅπ. Α. Ο. 
888. μοι οτη. Ἐ, 
889, ἔγχελυν] ἐγχέλυν Ἐ, 
898. ἔσφερ᾽ Α. Β. Γ. “7. νὰ]ρ. ἔκφερ᾽ θ. μὴ δὲ ΓΤ Ζ. 
894. ἐντετευτλανωμένης Ἰἰρτὶ οὐ να]ρ. Ὀῖπα. ΒΙΡΡ. ἐντετευτλιωμένης 601]. 

ΒΙ. φὰ. ΜΠ]. ἐντετευτλιδωμένης 60π]. Β]. ρα. Μοῖπ. (αὶ ἐντετυλιγμένης. 
ΒΟΥ τευτλίον οοσαττὶ ἤδη, 942. τευτλίοισι λευκοῖς. ΕἾ. 110. ΑἸοχΙὰ, ΑἴΠ6Π. 
Ῥ. 021 ΤΠ). ἘΌΡΒτοι. ᾿Ρ14. Ρ. 808 ΔΑ. οἴο. ΑἸΠΟῚ τεῦτλον, αὖ Ῥδο. 1014. 1)6 ἴοτιηὰ 

τευτλὶς ν. Μοΐη. δὰ Πρ. οὐ. ΤΥ. 5898. ΕΌΤΙΠΔ6 Β0]ΘΏΠ88 βπηῦ τεῦτλον 

τευτλίον. ΤΟΥΟΒ. ἀϊοορθαμὺ σεῦτλον οὐ σευτλίον. Υ. Μοΐπεῖ. ΕῪ. οι. 1Π|. 

448, Ὑυϊραία οοτίθ ἱποπάοβα νυἱάθύασ: πὸη Ἰἰαποῦ οπῖπη ποπιοᾶο ἀοάποὶ 

Ῥοβδὶθ. γϑυθαμ τευτλανόω ἃ τεῦτλον. ῬἸΠΉ111ἃ ὀοΙμροβιθα ἀρ ποβύσιπι 

βυηΐ ἐντεϑριῶσϑαι Τιγ8. 005. ἐγχεχορδυλημένος ΝᾺ. 10. ἐγκεχοισυρωμένη 
48. ὕὺ ἐνθριοῦν ἃ} ϑοῖον, 5ῖ0 ἐντευτλιοῦν Δ} τευτλίον ἴογτηαῦπμι. 7ευτ- 

λιοῦν δαΐοιη, αὖ σιλφιοῦν (ΕἾ. 180. ὀξωτὰ, σιλφιωταά). Αὐποη. 800. ὅτι 

δ᾽ ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις χαὶ μετὰ τεύτλων ἐντυλίξαντες πολὺ μέν ἐστι 

χαὶ παρὰ τοῖς χωμιχοῖς. 

890. ἐμοὶ νυ]ρ. Ἐδρομοπᾶα νἱάθίασ ἴοσιπα Βοθούϊοα, ἐμὺ (ΑΡΟ]]οη. 40 

Ῥτοη. Ρ. 804). ΑΘ0165 δῃΐπ οὐ οὖ ῳ ἴῃ υ' τππύαρδηύΐ (οἱ, δα 884). τιμὰ 

τᾶσδε] τιμᾶν τἄισδε (510) Β, πᾶι Α. Β. πᾶ Β. 6. ΑἸΙά. Π1πᾶ. ΒΙ. ΒοΙΡ. 

πα Γ. πᾷ ἘΠιη5]. Μοίη. ΜᾺ]. ΒΡ. ΑἸγθηβ Ποσ. Ρ. ὅ20. πεῖ Βτγ. Βοκκ. 

Θποιηοᾶο. 1. ᾳ. πῶς δι πῇ, αὖ βρτὰ 810. Τ 5. 111. 584, ἀὐππὶ ἴπ ἢ. 1. 

Ῥοβύσ]οῦθν πο ἰδπὶ πῶς {πᾶ πόϑεν, πΘΒοῖ0 8 501101] ἀοροαύ πῶ, απο ΡγῸ 

σιόϑεν αἰχῖθβο βϑ]ῦθιη ΠΟΥ 6 Π865, αὖ τουτῶ ΡΤ τουτόϑεν, αὐτῶ Ῥῖο αὐτόϑεν, 

ἰθβῦϊβ οδῦ ἈΡο]]οπῖτι5 ἀθ ῥσομ, ἴῃ ΒΕΚΚ. Απθοά. Ρ. 629, ααἱ Ἰαυααύ ϑορητο- 
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41. :4γορᾶς τέλος ταύτην γέ στου δώσεις ἐμοί. 

.411λ1}᾽ εἴ τι στεωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων λέγε. 
ΒΟ. “Ἰώνγα ταῦτα στάντα. 411. Φέρε, :τόσου λέγεις; 

ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἄξεις ; ΒΟ. “Ιώνγ᾽ 
ὅ τι ἕσι᾽ ἐν ᾿1ϑάνης, ἐν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. 900 

πἶβ ἱταρτηθηΐα, πῶ τις ὄνον ὠνασεῖται; τουτῶ ϑάμεϑα. αὐτῶ ὁρῆς, «Ῥύσχα. 

Ηΐηο οοΥτὶροπᾶα ΗδβυΟΒΪ ρ]οββᾶ, τοῦτο: ἐντεῦϑεν. “Τάχωνες. ϑουῖθεθη- 
ἄυχη τουτῶ. γενήσεται νὰ]σ. ΜΑ]πι οχ ᾿π4016 ἀἸα] οὐ! Βοθοίϊοδθ γενεί- 

σεται. Ἰάθπη βιδᾶθὺ Βοθοκη. Ὁ. 1. 721. ΟἿ. 828. 884. 811. 881. οὖ δᾶ 861. 

8602. 808. 811. 902. 908. 
898. Ἰώγα Β. 6. Ῥ. Β. Ζ. “. Μεᾷ. 9. ΑἸ4. Ἐ]πΙ5]. Βειρκ. ΜῈ]. ΑΠγοπβ Ὁ. 

60]. ». 206. ἠώγε Α. ἐῶγα 56}0]. ἐώνγα Βτ. ΒΕΚΕ. ἑώνγα Ὀϊπᾶ. Β]. Μεῖπ. 
ΒΙΡΡ. ᾿Τὼν εὐ ἑώνγα Βοροίίοα, 6586 ἰθβδύδξασ Ἀρο]]οπῖπβ 46 Ρτοη. Ρ. 924. δά. 
ΒΕΚΚ. (αὶ ἑώνγα οχ Οουίππα δευίασ). ἐὼν οὐ ἐώνγα Εὐγτα. ΝΜ. Ρ. 815, 17. 
Ἰώγα Ἠδβγοι. Τὴ6 ἅΒρϑῖο βρίτἰΐα ἀποιίαῦ ΑἸτγοπ5. Δ60]. Ρ. 301. 

899. ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσ᾽ Ο. ἐνθένδε κεῖσ᾽ Α. Β. Γ. 4. ΑΙ. ἐντεῦϑεν ἐκχεῖσ᾽ 

Β. (ὃ) ΒΕΚΚ. ἄξεις ἰών; (ἄξεις Ἰών Γ΄ ἄξεις ἰὼν --- Μεᾶ. 9.) 80. ὅ τι γ᾽ 

Α. ΟΡ. Β. 1 Μαά. 9. ΑΙά. Βτ. ΒΕΚΚ. Ὠϊπᾷ. (Οχ.) ἄξεις; --- ἰώ; ὅ τι γ᾽ 4. 

ἄξεις; ΒΟ. Ἰὼ (ν δα. ἃ τι. τα. ἰη Β.) ὅ τι γ᾽ Β. “7. ἄξεις; ΒΟ. Ἰώ: ὃ τι 

γ᾽ ΕἸπΙ5]. ΜῺ]11. Οομοῦ. ΑἸσθπβ Αθ0]. Ρ. 206. ἄξεις; Βοι. ἑώ, ὅ τι γ᾽ ΒΕΙΡΆ. 

ἄξεις; ΒΟ. ἱώγγ᾽, ὅδ τι Β]. ἄξεις; ΒΟ. ἰὼν ὅ τι γ᾽ Μεΐπ. Ὠιπᾷ. Β1ΡΡ. Οοτ- 

ΤΊρΡΘ θα Ο]1π ἑώνγ᾽ ὅ τι οἷο. Τῃ Ὑϑβροηβιοπῖθ5 δηΐη Ῥοηΐ βο]θῦ ποι 

ἐγὼ, 568 ἔγωγε. ΟἿ τηοᾶο Ἐᾳ. 88. ἡγεῖ γὰρ ϑεούς; Β. ἔγωγε οἷο. 112. 

ΝΡ. 826. 1409. ΕρΕ]. 00. 91. 808. 818. ΡῚ. 814. οἷς. ἘΠ 51. ἑώνγα τϑβροη- 

ἀοὺ Βοθοίιβ ἴῃ Υ. ρτᾶθο. δυο α]Δ πὶ γοτῸ γὲ 58} ᾽ββίτηθ ὑγαπβροβαθσπηῦ 
ΠΠΡΥΑΥ. ϑ'θα σϑυδχ Ἰθοίϊομ6 ΠῚ βουναυῦ Βομο]αβία, γράφεται. καὶ Τὼ -ἀντὴ 

τοῦ ἐγώ. χαὶ δύο στιγμαὶ ἐν τῷ ἄξεις: εἶτα τὸ ἰώ. ϑοιϊΠ]οοῦ δῖα Ἰοσαξίοπθ 

δύο στίζειν, δύο ποιεῖν, ῬΘΙΒΟΠΆΓΙΙ) τηπίαὐϊοπθ5 ἱπα]οαθαηῦ βτδτηχηδίϊοϊ. 

ΟἿ βοβο]α δὰ βδη. 28. τινὲς δὲ εἷς τὸ φέρω δύο στιγμὰς ποιοῦσιν. 1. 

514. 891. Βορούϊουχμη 6586 ἑὼν ἰγδᾶϊῦ Αρο]]ομΐα5 46 Ῥτοπ. Ρ. θ4. [ᾶ ἰπ 

ΡΥ οἰρίαση ἐὼν [84.0116 τιπΐατο ρούαϊς 1 ΡΥΑΤ 15. |Π1Ἃ 18 προ υϊθπιβ. Ὑ ΘΓΆΠῚ 

τα οι θτὴ Πα]π8 οἱ Ῥαϊπαι5 ᾿ηΐ6]]οχὶῦ Ἐ]ΤΏΒ] 6 π8. 

900. ἔστ᾽ Α. ΒΕ. Μοεά. 9. Καβῦ. ΒΕ. ΒΕΚΚ. Ε]πη51. ΜᾺ]11. ΒΡ». ἔσϑ᾽ Ο. ΑἸά. 
ἔντ᾽ Β. “1. Ὁῖπα. ἔϑ᾽ Γ. ργ. (αὐ νὶ4.) ἐν Μεῖπ. Βδοΐθ, πὶ ἴ11ου. ἔντ᾽ ΠΠ]αΐαιη 
νἱἀοίαι 6 ν. 902. ἐστὴν δπίπη Ἰορίταν 818, ᾽στὶ 908. Οὗ δὰ 1798. ᾿Δϑάναις 
Α. Μεα. 9. γὰὶρ. Ὠιπᾷ. Μοίῃ. ϑάνας ΓΤ. Ἰοιηχηᾶ 5680]. ἐν “ϑήναις Ἐ. 

ἐν ᾿ϑάναις ΒεΙκ. ᾿“ϑάνασ᾽ Ἐ]Π.51. ΜᾺ]]1. ἘΪΡΡ. ΑἸγθηβ. Α60]. Ρ. ὅ25. 5“9.4ὲ- 
γὴης ΒΙοπιῇ, (}π5. ΟΥἱῖ. 11. 584.) Ὑεῖα βουϊρύατα νἱἀθῦιν ὅ τε ἔστ᾽ ἐν 4196- 
νης (Βοροίϊοο ῥτὸ ἐν ϑήναις, οἵ. δα 884), ἁαὲ ὅ τι ἔστ᾽ ᾿ϑάνασ᾽ : πᾶπῃ 
ΒΡ] Οἴου ϑήναις νἱχ αἰχῖββο νυἱάθηΐαν, ααδιηαπᾶπι υχήναις οδῦ ἴῃ 

ἰγᾶρορᾶϊα, Επγ. ῬΈοοπ. θ08. Ἡυχήναις, μὴ ᾿νϑάδ᾽, ἀνακάλει ϑεούς. ΝΙΒὶ 

αυ]ᾶθπι τορούθπαππι ἐν οχ 564. ἐν Βοιωτοῖσίν, αὖ ἰπ Βα. ὅθ1. πεζαῖς μά- 
χαισιν ἔν τε ναυφάρχτῳ στρατῷ. 610. μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ. Οἱ. 

129. ἀγορὰ ὃν ᾿ϑάναις. 829. ἐν ταῖς ϑάγαις. Ἐ4. 1081, ἱεραῖς ἐν ἀ4ϑή- 
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“1. φίας ἀρ’ ἄξεις πριάμενος Φαληριχὰς 

ἢ χέραμον. ΒΟ. ᾿Ἵφύας ἢ κέραμον; :1λλ᾽ ἔντ᾽ ἐχεῖ. 
1λλ:᾿ ὃ τι τταρ᾽ ἁμῖν μή ᾽στι, τᾷδε δ᾽ αὖ πολύ. 

41. Ἐγῷδα τοίνυν᾽ συχοφάντην ἔξαγε 
ὥσττερ χέραμον ἐνδησάμενος. ΒΟ. Νεὶ τὼ ϑιὼ 900 

γαις. Ῥϊοηγ5. ὁοπι. Π]Ι. δῦ9. Κηφισόδωρον --- τιν ἐν ᾿ϑήναις γενέσϑαι. 

ῬΏΊ]6π. 1Υ. 81. ἐνταῦϑ' ἐν ᾿ϑήναις, ἐν Πάτραις, ἐν Σικχελίᾳ. ἘλΡα]. 1Π. 

241. ἐν ταῖς ᾿ϑήναις. ΑἸοχ. 1Π. 886. 480. Ἠοχη. 1]. β΄. ὅ0. ἐν ᾿“ϑήνης. 
Ηοτοά. Υ. 61. ἐν ᾿ϑήνησι. ΥἹ. 80. ΥΠ]|. 19. ῬΙαύ. Οἷο. 40. ἐν ᾿1ϑήναις 

διατρίβοντα. Οἵ, ὙΠομΙ. Μαρ: ᾿ϑήνησιν, οὐχ ἐν ᾿ϑήναις. ἅτορ. 46 418]. 

Αὐῇ. Ρ. 11. Βοιωτοῖσιν Β. Τ᾿. Κιιϑῦ. Βοιωτοῖσι ἃ. Ο. Ρ. 1. Μϑᾶ. 9. ΑΙά. 

φα. ἐν δὲ Βοιωτοῖσι μή. ΝΙΒῚ τϑΘροῃοηᾶδ ἔοττηα Βοθούϊοα, ἐν Βοωτοῖσιν δὲ 
μὴ, αὖ ἐπόεισε ἸορΊταΓ ἴπ ἴπβον. Βοθοῦ. 1. ΤιΘακο. Οὗ. Βᾳ. 480. ἐν Βοιωτοῖς. 

902. ἤ] εἰ πια!}ὺὺ Βοροκῃ. Ο. 1. 721. Οἷ. δὰ 861. 90ῦ. ΑἸγθηβ ἈΘ90]. 
Ῥ. 182 5ᾳ. Εἰ ρτὸ ἢ οϑῦ ἴῃ {ϊ{. 1508. ἔντ᾽ ἈΑΘο]ϊοαπη Ἰάθπηατιθ ΠΟΥ ΘᾺ ΠῚ 
ΡΙῸ εἰσί. Υ. ΑἸγοπΒ Ὁ. Α60]. Ρ. 208. Πογ. Ρ. 820. ΕρΊοΒ. ΕῪ. 29. 21. 82. 92. 

92. 110. οριν. Εἰ, 52. 54. Τίπιος. 8. Το. Υ. 77. ἹΠοοοΥ. ΤΥ, 92. τ. 

109. ΧΙ. 45. οἷο. 
908. παρ] περ Π. πὰρ δυΐ περ τη] Μοΐη. ἁμῖν Ἐς να]ρ. ΠΙπᾷ. οἷο. 

ΑΠτοαβ5. Ὦ. Α60]. Ρ. 2308. ἄμεν Α. Β. Ο. “. ἁμὲ Ἐ]Π15]1. Βοίῃ. ΝῚ] πηαἰαπάθμῃ. 

Βορούϊοαθ Πυ7π8 ῬΙΌΠΟΙΪ πὶ ἴοσπιὰθ ἱποταπῦ ἁμὲς ἁμίων ἁμῖν ἁμὲ, αὖ 
οὐμὲς οὐμίων οὐμῖν οὐμέ. Υ. ΑἸΓΘμ5. Α60]. ». 208. μη] μεὶ τηὰ}}0 ΒΟΘΟΚΗ, 

Ο. 1. 191. Οἷ, δὰ 8601. θ0ῦ. ΑἸγΘη5. Α90]. Ρ. 1848 Μμεὶ οϑὺ ἴῃ {ϊ. 1509. εἰ 

ἴῃ 1008. ἐπεθεὶ ἴῃ 1569. μή ᾽στι Α. Β. Β. Βοπί]. Καυδβί. μή ΑΙὰ. μὴ 
ἐστὶ Ῥ. τᾷδε Α. Β. Β.. Ζ. γὰρ. τάδε “1. ““Ὑἱχ ἴουτὶ ρούθβυ," ΑἸ ΤΘῊΒ ΤΥ. 

Ρ. 825. τὶδὲ ΑἜΤΘΠ5. Α90]. Ρ. 189. Μ1]]. κὖ Α΄. Ὁ ΤΩΤ: οὖν Β: 2: 

904. ἐγῴδα τοίνυν συχ. ΑἸά. Βτ. ἐγῴδα τοίνυν" συκ. ΕἸΠΙΒ]. οὗο. Βθοίο. 
ΟἿ, εβρ. 1181. 1200. δῖ πη1118. ΘΥΤΟΥ οὐ δῦ βαρτὰ 490. ἐγ ὦδα 4. 

90. Ηπηο νϑύϑασμη, ΠΟΌΤαΘΟ ἴδηι βιβρθούαπμι,, 6] 1ο1Ὁ Μοῖη. ΑΌβαπο οδαδᾶ, 

ΟΡΙΠΟΥ. νὴ Β. Ο. Β. ΑΙ. Βοιρκ. νεῖ ἃ. νεὺ Βυ. οἷο. Οὗ. δὰ 862. 861. 

51ὸ εὖ ῥχὸ ἡ (Ο. 4. 1568) μεὶ οὐ ἐπιδεὶ 1500. σιὼ 110Υ1 οὔ συ]ρ. ΕΙΡΡ. ϑεὼ 

ΒΙ]. 1. Μεῖπ. ΜῈ]. Ὀὶπᾷ. ΑἸγ θα 60]. Ρ. 113. (4ὰ] τὼ σιὼ ΠῖΟ τηϑυῖϊῦο 88- 

βρϑούππι παροὺ, ἀαὰμὴ απο πὶ {{{π]185 Βοροῦϊβ Ἰθραΐαν ἃὰΐ ϑεὸς δαῦ 

ϑεός). Ιπ Βοθοῦϊ βθυΠ0Π6. ΠῸΠ ἰδγοπππὶ 6588 σεὼ ἸΔΙΠΡΥ 6 ΠΠΟΠΠΘΤΠῚ 

ἴῃ ρυΐτηα Πα] ὰ5. ἔάθα]α6 οαϊζίομθ. Ραγαμη θη Τιϑοοηϊοαπη οϑὺ σεὸς Ῥ͵Ὸ 

ϑεός. Υ. Ῥαο. 214. 1,08. 84. 90. 142. 988. οὐ ργϑϑίθσθα [Χ8. 94. 106. 118. 

110. 980. 981. 995. 1004. 1016. 1080. 1081. 1944. 1250. 1251. 1202. 1268. 

1219. 1800. 1801. ΑἸτοπ5 Ὁ. Πότ. Ρ. θ06---τ0. Νϑαπο ἀϑάθδηῃ ὑγϑα !δαν Βοθοίοβ 

9. ἴῃ σ τηπίαβ58. Βοϑοίϊ ε βοαιιθηΐα γοοᾶ]ὶ ἴῃ ἐ πη αθαπῦ, ἐθϑῦθ ΑΡ0]]. 46 ῬτΌῃ. 

θ4. Εἰ ϑιὸς γτο ϑεὸς Βορούίοιιμη 6886. ἀἰβουί ἰσαα!ῦὺ Α0011. Ὅγδβο. Ρ. 990. 

Θειὸς Ἰορίξαν ἴῃ ΚοΙ]. 5.11. π. 1. οὐ βδῃρ'. 1808. τῦς ϑεῦς ΚΈ1]. π. 9. Ιάθπ 

τοβία παν ποιηΐπα Βοροίϊοα Θεόδωρος ((. 1. 1568), Θεόμναστος (1599), “Τωρό- 

ϑιος([5069), Τιμάσϑιος (1015), Θιογνειτίδας (Οατῦ. Ὑ1Π), Θεοκούδης (10 14.) 

Θιογενίδης (Βδπρ. 1304). Β1π}}1185. τπαςαίο η18. ε πὶ ε ΘΧΘΙΏΡ]α βαηῦ Ἰώσας 
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λάβοιμι μέντἂν χέρδος ἀγαγὼν χαὶ τεολὺ, 
ζαῖ , γ , τὰ , 

ἀ7εξρ στίϑαχον ἀλιτρίας ττολλᾶς τελέων. 
Ν Ν , 2. 

41. Καὶ μὴν δδὲ Νίχαρχος ἔρχεται φανῶν. 

ΒΟ. ἹἱΜιχχός γα μᾶχος οὗτος. 411. .41λλ᾽ ἅπαν χαχόν. 

ΝΙ. Τᾶαυτὶ τίνος τὰ φορτί' ἐστί; ΒΟ. Τῶδ᾽ ἐμὰ 910 

ῬΙῸ ἐούσης [1,68Κ. Ι. Π. Σωχράτιος οὗ Κλίωνος ΠΙ|Ι. ἔτεα ποῖ. ΟἸΔΙΙς. 

ϑιοπροπίων (Ὁ. 1. 1599. χρίος Ο. 1. 1509. βάστιος 1009. ἀνέϑιαν (ἀνέ- 

ϑεαν ἀνέϑεσαν) 1088. βασιλίος ΟΠοΘΙΟΡ. ΒΟΚΚ. 1194. βίαρος Ῥτὸ ἔαρος, 

Εἴο γνγτο ἕο Ἡβθβυθῖ ρ]οββαθ. ἑὼν ῬγῸ ἐγὼν, τιοῦς ῬγῸ τεοῦς, ἁμίων γμγ7Ὸ 

ἡμέων, οὐμίων γῬτο ὑμέων, τιὸς ΡΗ7Ὸ τεὸς, ἰὼν Ῥγὸ ἐών οἷο. Οἱ. Ηδβυοῃ. 

ϑιάρατος: εὔητος (εὐχτὸς δ Δ1οἸκ. δά ΤΉΘΟΟΥ. Ρ. 282). Ηδβυοῃ. ϑεός: ϑεός. 

Κρῆτες. ῬΊατα ἅαύ Α,τθηβ Ὁ. Α60]. Ρ. 119. “Σιοὺς ῬτῸ ϑεοὺς ΑΘΟ]100. 567- 

τπομὶ {ὐϊραϊῦ ΡΘΙ ΘΥΤΌΓΘΙΙ, αὖ νἱασύα!, Τιδοίδηξιιβ 1. 0. 7. Νο τηΐπὰ8 

Βοροῖΐο οοῃυθηϊῦ ἴουπα ϑεὸς αἀαδιὴ ΤδΟοπὶ σεὸς (ΤΠ Υ5. 1269 οἴο.). 

906. λάβοιμι μέντἂν Α. Β. λάβοιμι μέντ᾽ ἂν Γ΄ 4. ΑἸὰ. Βτ. λάβοιμ᾽ ἂν 

Ῥ. λάβοι μέντ᾽ ἂν Ἐ. λάβοιμι μέν τἂν Ἐ]Τη581. Νοη φ]δοοῦ ἂν ἴῃ ΒΟΘΟΙΪ βογ- 
ΤΏ0Π6. ΌΔΥΘ ΒΟ ΘΠ ΠῚ ΒΌΒΡΙΟΔΡΑΙ λάβοιμι μέντοι χέρδος ἀγαγών χα 

πολύ. Οὗ, ἀὰ 799. ΕΓ χα γϑῦθο φροβύροβι πὶ Ἰορισαν ἘΡΙΟΠάτιη. ΕἾ. 94. 

γ. 16. ἅτερον εἴη χ᾽ αὐτὸ δήπου τοῦ παρεξεσταχότος. (ὥδῖο͵ Θη1Π ἸΟΘῸΠῚ 

ΘοΟΥΤΡῸ.) ΕἾ. 146. εὐσεβὴς νόῳ πεφυχὼς οὐ πάϑοις κ᾽ οὐδὲν χαχόν οἷο. 

ΕΛ [ογίαββ ΕἾ. 118. ΝΌΠΟ πιδ]]11ὴ λάβοιμι τοί χὰ χέρδος ἀγαγὼν καὶ 
πολύ. ἘδΔΟΙ]6 δαΐθιη δχοίϊάθσο ροὐαϊβϑῦ χὰ ἃπίθ χὲ (π χερδος), απ νοῸ8 
ΟΥΑΪββᾶ Π]ΘΟΥῚ ΘΠ 15. οδπιδὰ ᾿ηγθούαμῃ [πθτὶδ μέν. ϑδ8α Π1] ἔθιηθσθ πηπΐδῃ- 
ἄππι, πᾶγ 6 ὙΌ]ΡΔΓΙ ΒΘΥΊΠΟΠΒ μέντῶν Δι 5οῖβοὶ ροίαϊββοθῦ. ἀγαγὼ (810) Δ. 

χαὶ πολύ] πάμπολυ ὁο01η]. ΒΙΌΌΘΟΚ. Θὰ. χὴ πολύ (οἷ. δᾶ 818.}); νοὶ 

γιν (α.) πολύ. 

901. ἅπερ Α. Β. οὖ (θοτι. ἃ) Ο. ἅπερ Α]4. ᾧπερ Ε. (8. ΒΕΙκκ.) Βτ. δἔα.Υ͂. 

Αἤτθπβ ΠΟΥ. Ρ. 20. πολλᾶς Α. Β. Βροηΐ]. ΒΕΙΡῚ. ΒΓ. οἷο. πολλὰς Ἐ. 

ΑἸΙὰ. χειλέων] πλέον ΒΥ. Μα]6. 

908. ἔρχεται) ἐξέρχεται Ἀ. 

909. μιχχός Β. Ο. Β. μιχός Α. ΑΘ0]106 οὖ ΤοΥΪο6 Ῥ1ΤῸ μιχρὸς, αὖ ἂΡ. 

ΤΠ ΘοοΥ σα ῬΘΥΒΔΘΡΒ. γα Α. Β. 6. ναυϊ]ρ. γε Β. ἀλλ᾽ ἅπαν ἸἰθΥϊ οἱ 

γα]ρ. ἀλλὰ πᾶν δα]. ἴῃ μιχρός. Θποᾶ ρΡγδθίδσοπαθμι νἱαθῦαγ. ὅ16 6. δ. 

ΤΉ Θβιη. 181. ὡς πᾶν ἐσμὲν χαχὸν ἀνϑρώποις. ΟἿ. δὰ ,εδπρ. 492. ΤῆΊν. ὅ28. 

910. ἐστί Ἀ. Ο. Β. ἐστίν Β. Γ. “1. τῶδ᾽ Α. Β. Β. τὠδ᾽ Ο. τῷδ᾽ ΑἸά. τῶδ᾽ 
ἐμά] Ἠπὰ}05 ποτ π15 τη 6. (Οὐ Ῥχοχίπηο γΘΥβὰ τοροσῦ Ββυοορῃδηΐα, ἐγὼ 

τοίνυν ὁδί. ὕπαρ. Ῥ͵ΓΟΠΟΙΊΘΝ ῬΘΥΒΟΠΆΪΘ ἢϊὸ τα αϊἹ Ραΐαθαῦ ΒΙαποκίαβ, 

ααἱ τῶδ᾽ ἐμοῦς οοΥροθαῦ. 816. ἥδ᾽ ἐγὼ Τιγ8. 94, αὖ τηοπαῖϊξ ΕἸΤΉΒ] 68, 

ααὶ δααϊῦ, “ΝΆΠῈ5 ἀαθὶΐο ααΐπ 80 ἐμμὼὰ Ἰαύθαῦ Ἰ)ουῖοα [Βορούϊοα Ὁ] Του πη 
ΘΘηἰθν] ἐμοῦ ἴδῃ ἴπ ἢ. ν. {πᾶτη ἰῃ τῷ. ΠοπθΟ γ61Ὸ τ5. δά Ἰἰααϊ τη 

Ρογαποία βἰδ, πο] πὶ τϑοθρύδπι βου ρύπσαπη οὰτῃ Βα ποῖ τηπΐατο. ΜΡ ΠΌΠΙ 

ΘΟΥΤ Ρύο]8 6. Ἰούιτη ἀράρθυιιηῦ ῬΥΟΠΟΙ  Πα]η ἰοττηδθ Πουϊοδο, δα δ ῬτοΡὰ- 

ὈΠῚ5. οοπ]θοίατα, 864 ἔογίαββο παι] }ὰὼ τηπἰα θη. ΟΡ οϑύ. [πὶ αἰτοῦαθ ἰοθο 

τὰ κδὶ ῥα ρς τὐθ 
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,, Ὑ] Ὕ ν Θειβαϑεν, ἴττω “Πεύς. ΝΙ. ᾿Εγὼ τοίνυν δδὲ 
ἢ ν ᾿- Ν 

φαίνω τεολέμια τάδε. ΒΟ. Τί δαὶ χαχὸν παϑὼν 
5. 4 

ὀρνασιετίοισι “τόλεμον ἤρα χαὶ μάχαν; 

ἐμὰ Ῥοββθβδίνιμηῃ ὙἹΔθα 1 6588, ΠῸΠ ῬΘΙΒΟΠ816. Οὗ, ΝῸΡ. 1902. ἡμέτερα 

χέρδη τῶν σοφῶν. δαρτὰ 98. τόν τε σὸν τοῦ πρέσβεως. Ἤοπη. 1]. γ΄ 180. 

δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσχε κυνώπιδος. ο΄. 89. νωἵΐἵτερον λέχος αὐτῶν. ϑορᾷ. Οδοά. 

Ο. 844. τἀμὰ δυστήνου καχί. Οἴοσον. ῬΊαπο. 10, 26. ΠΟΙ ΘΠ ΘῈ ΠῚ 8Ὁ- 
ΒΘη18, Π| ΘΒ ΡΤΔΘΒΘΗ 15 ΡΤΘ665. Οἔ. ϑέϊδιη 774. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνϑοώπου 

γε. ΔΕ. ναὶ τὸν “]Ποχλέα ] ἐμά γα. ῬῚ. 88. 56}0]. Κ.: τῶδ᾽ ἐμά: δειχτικῶς 

ἀντὶ τοῦ τοῦδ᾽ ἐμά. ΔΘΥΘΟΥ αὖ τϑοΐα 51} Πᾶθο Θχρ]οαύϊυ. Το ρθαπὺ ααϊᾶθπι 
ἐμὰ τοῦδε, ὩΟῚ ἰὔθιη, ΟΡἷποι, τοῦδε ἐμώ. (. τῶδ᾽ ἐμοῦς. 9] τῶϑέ γα. 
γε] ταῦτ᾽; ἐμὰ (ἐμοῦς). 

911. Θήβαϑεν Β. Ο. Ρ. 4. Μεά. 9. Θείβαϑεν Α. Ἐ. 1. να]ρ. ΑἸ τοπ5 Πογ. 

Ῥ. ὕ25.. Οὗ. δα 862. ἔτω Α. “1εὺς Ἐν. Μ6α. 9. οὖ Ἰοπηπηὰ 56}0]. Ε]ΤΏ5]. 

Ἠὶπά. ΒοκΙς. ΒΙ]. Βουρκ. Μοὶη. ΜᾺ]. Β1ΡΡ. Αἢσθηβ Α60]. Ρ. 1718. Ζεὺς Α. Β. 

Ο. Ρ. Τ΄. «1. ΑἸα. Βι. “““Ιεὺς Τογγηᾶπι Βοθούϊοαμη δπποίατιηῦ Ἠδγοα Δ Π5 σε. 

μ. Δ. Ῥ. 6, 11. ΟΠοοτΟΡ. 'ἴπ ΒΟΚΙ. Αμπροᾶ. Ρ. 1194. Εἴγῃι. Μ. ρ. 409, 2. 

Ἴπτω “]εὺς Ῥγο ἴἔττω Ζεὺς τοδυϊδαθπάπμ Ρ]αΐοπὶ ῬΠδθάοπ. ρ. 62 ἃ. οὖ ορίβύ. 7. 
Ρ. 940 ἃ. Αὐὐΐοθ ἔστω Ζεὺς ρα ΞΟΡΠΟΟΙοα. οὐ Εασὶρι θιη." (Π]π4.) «]εύ- 

ξιπήεος ἸθρὶταΣ ἴῃ Τη5ογ. Οτόποιη. Οαγ 11 Υ1Π|. “]υγὸς δωμὸς Ρτὸ ζυγὸς ζωμὸς 

ἔουτηδθ Του πηθιπουδϑηΐιν ἂρ. Εἴγπι. Μ. Ρ. 516, 86. δᾶλον δατὲν (ϑατὴν 9) 

δάγκλον Ῥτοὸ ζῆλον ζητεῖν ζάγκλον ἂρ. Ηοβγοῃ. Θαδδ ἴοσιηδθ οὐὔΐϊδιη Αθο]θη- 

5105. ἴῃ δὰ ἔπ|5886 νἱἀθπίαν. Ααάθ “]1ὰν ργὸ Ζὴν Βοθοίίϊοιιη, οὖ “1ώγχλη 

Ῥτὸ Ζάγχλη ἴῃ Πα] Ϊ8. τοίνυν . Β. Ο. Β. Τ. Ζ. τοίνυν γ᾽ ΑΙὰ. Ρ. 

912. φαίνω Α. Ο. Β. 1: Μοᾶ. 9. νὰυ]ρ. φανῶ Β. ΡΥ. 4. Ῥχδδδίαῦ ἢϊὸ 

ογύαββθ φανῶ Ῥγορίον ἃ απο πιοὸχ βϑααίθαγ, χαὶ σέ γε φανῶ οἷο. ΟΥ, 819. 

τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω ταδὶ 1 πολέμια καὶ σέ. Οἵ. οὐ δὰ Εα. 800. 

ταῦτα. ΒΟ. τί δαὶ χαχὸν Ἰ1ὈΥ] οὐ νὰ]ρ. ΒοΙρκ. ταῦτα. ΒΟ. τί δὲ 

χαχὸν Βοηΐ]. ογμη. (Δα ΥΊρ.. ν. 848,) Βο. Μοῖῃ. Μ111. Θ1πᾷ. ΒΠΡΡ. ταυταγί. 

80. τί δαὶ (οτι. καχὸν) οομ]. Ε].)5]. δᾶ, Ὁ1πα. οἹπη. Β]. 1. Ἑπρον, (Ρτδοί, 

7.8. Ρ. ΧΧ.) Οδηι οΟΥγθοῦϊ θη. ΠῸπ ἀθθΘΡδ ΠῚ τϑοῖροσθ. ΑἸΘπυ]ἢ ΘΠΪΠῚ 

ΔΡ Ποο Ἰοθο οϑὺ θιῃρῃδύϊοιμι ταυταγὶ, πθαῖ 5815 οδιιδᾶθ θϑῦ ΘΟ] ἜΧρΡαΠ- 

Βαϊ χαχὸν οὐμηϊατη ΠἰΡσοσ τη ἀποίουϊαῖο οοη Πγτηδΐαση. (. ταῦτα. ΒΟ. 

τί χαχὸν δαὶ (ν61 ρμοίϊιβ τέ τὺ χαχὸν) παϑών. (οι θοῦ ααστη τὺ ροβῦ τέ 

Ῥγορύθι νοοαπι 5] 1ὑπα]πθηὶ Θχοϊαἰββοῦ, Ἰηοσύαπι νἱἀθύθν δαὶ τηϑῦνὶ 8ὰ}- 

ῬΙομαὶ οδπ58.) 1] ταῦτα. ΒΟ. διὰ τί; τί τὺ παϑών. 6] γροίϊιβ τάϑε. 

80. τί δαὶ χαχὸν παϑὼν οἷο. ΟΥ, 819. τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φανῶ (]. 
φαίνω) τα δὴ [ πολέμια χαὶ σέ. ΝΙΒΙ ΘΧΟΌΒΑΓΙ Ροΐοϑῦ ἴῃ ναυ]ραΐω πα ρδθϑῦϊ 

ΟδΘΒΌΤδ, ΤῊΪΠ 5. ΘΙ ΟΡ Π5 ῬΤΟΡἕΟΙ ῬΘΥΒΟηΔ8 τηπύδϊοπθιη. Οἷ. δὰ 800. Βοροῦιιβ 

δαΐοπὶ αἰούασιβ οταῦ τέ δὲεὶ (ρτὸ δὴ) ρΡούϊιβ φαδιη τί δαί. ὅδθρθ Ἰθρὶθαν 

τί παϑὼν ἴπ οοἸμϊοὶβ, αὖ 8260. Νὰ. 8540. 402. 1006. 85ρ. 251. ΡῚ. 908. 

1.8. 99. Ῥαο. 700. τέ μαϑὼν ῬΙ. 909. οὗ 41101 5Βᾶ6ρ6. Ααχὸν ἀοίδεπαϊῦ 

Το τδθιβ, 6011. Ῥούβοη. δα Ἠδτγοᾷ. 1. 62. 

918. ἤρα Α. Γ. γγυ. Βυ. ἘΠΊη81]. Πϊπᾷ. οἷο. ἤερω ΒΗ. ἤρω Β. Β. 7Ζ΄. ΟΟΥΤ. 
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ΝΙ. ΚΚααὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε. ΒΟ. Τί ἀδιχειμένος; 
ΝΙ. Ἐγὼ φράσω σοι τῶν :τεριεστώτων χάριν. 915 

Ἔχ τῶν σιολεμίων εἰσάγεις ϑρυαλλίδας. 
“1. Ἔπειτα φαίνεις δῆτα διὰ ϑρυαλλίδα; 

4. ΒΙ]. 1. ἥρω Ο. Ῥ. ΑΙα. ΟΥ, 868. φυσᾶντες. ΤΏΘοΟΥ. ΤΥ. 28. ἐπάξα (. 6. 
ἐπήξω. οοπίετῦ [Ὁ] βομο] δία ἐνοήσα ὑτὸ ἐνοήσω, ἐγράψα Ῥῖο ἐγράψω). 

Υ. 6. ἐχτάσα (4]. ἐχτάσω) σύριγγα. ΧΥ͂. 8. πάραρος (παράορος). ϑδρΡῃ. 

Ἐν. ὅ7. ἀρᾶντο (ἠρῶντο). ΑἸ]οδ6. ἂρ. Αἴῃθη. Ρ. 480 Β. ἀσάμενοι (γτοὸ ἀσώ- 

μενοι). Δρυᾶ Εἴγπι. Μ. Ρ. 19, 19. ἐλέξα, ἐπρία, ἐπαιδεύσα. Τπ Τοτῖοο 

ΒΟΙΠΟΠΘ Βαρτὰ 10]. διαπεινᾶμες. Τιγ8. Τ005, ἐῶντι (ἐᾶντι Ἐ]Γη5].). ἘΡΊΟΙ.. 

ἃΡ. Αἴποπ. ρ. 809 Β. ὀπτᾶντες. Του παίϊο --- αο οδῦ ΤΉθοου. ΧΧΥ͂ΤΙ. 47. 
ἅψαο. ΤΥ. 21. ἠράσσαο. εὖ 110]. Νοδοῖίο γ67Ὸ 8ῃ πο ργϑθβύθῦ ἄρω γ8] 
ἄρα, αὖ ἀνίασεν (α) ἴῃ ΤΉ ΘΟΟΥ. 11. 29. ἅφϑη ΤΙ. 28. ἅψαο ΧΧΥΤΙ. 41. αυδιη- 

«πᾶπι ἥρπασε οεϑὺ ΧΧΎΤΙ. 1. οὐ ἤνσει Τγ5. 1207. Τοθθῦαν ἔονέαββθ Ἰθοῦϊο ἤρα 

ΤΙΌτατὶϊ ΑἸ Ἰοα]α5. ᾿πβοιϊδθ, α(α] ΘΟΥΤΘΟ ΟΠ ΘΙ αἰ ΠΟ δα ἤποιη 564 δα ἱπ᾽ τη 

γοοὶβ ἤρω ῬοΥ ΠΟΘ ταΐπτιβ ᾿πύθ]ΠΠροτοῖ. χαΐ] κα. χή. Οὗ δὰ 88. μάχαν 

Α. Β. νυϊρ. μάχην Β. 
914. χαὶ σὲ φανῶ ΒΕ. τοῖσδε Ἀ. Β. οἷο. τοῖσι Ἀ. ἀδιχειμένος γα]ρ. 

ΒΙΡΡ. ἀδιχημένος Ο. Ῥ. αδικημενος (510) Β. ἀδικούμενος 4. οἴ (ΒΌΡΥ. η) 
Β. ἀδικείμενος Ἀ. Γ΄ Ἐ]ΠΙ8]. (1π πού.) Μοῖπ. Μ]]. Ἡὶπα. Ῥτορ. ΒοΙΡ. ΑἸ ΤΘΠ5 

1. 910. 11. 524. ΒοΘΟΚΗ. Ο. 1. 721. Ἑπρον. Ῥυδοῖ. 1,08. Ρ. ΧΙΧ. αδικειμενος 

(510) Μεᾷ. 9. ἀδιχευμένος ΕὙΪΖΒοῃ. (Τ4Ππη. Απη. 1829. Ρ. 16.} Ἐ]ΙηΒ] 65: 

., ἀδιχειμένος Ῥτο ἠδικημένος Βοροίϊοο αἸούμτη 5Βἰδίππππῦ ρτδτητηδῦϊοῖ: αποᾶ 
91 γϑυὰπι οϑῦ, Θοἄθη] π16 Ρ7Ὸ αὐληταὶ ν. 802. οὐ γενήσεται γ. 890. Βογῖ- 

Ῥοπάθπμῃι οτἱς αὐλειταὶ εὐ γενείσεται. ΑἸΙ]αδηῦο ΠΠΠ]ΘΙ ΌΒ]15 οϑβοὺ ἀδιχείς- 

μενος ῬυΪμιᾶ ὈΓΟΥΙ, ῬγῸ ἀδιχούμενος, 51 τη040 ὁὀοπδίαγοῦ θϑπὶ Ῥδυθοῖ ἢ] 

ΤΟΥΙη8 1 ἴῃ ΠΪ αΒΠ]0 4] νου }18. ἃ Βοθοῦϊβ ἀϑαυρδύπηη 6586. ΜΆΠΘΡΙΒ, Ροϑβῦ 

ΑΒτθηβ Π. Α00]. Ρ. 310, ἀδιχείμενος Ῥαγ ]οἰρ θη. ῬΥϑΘβθπδἰβ8. 6586. Ῥαΐαῦ, 

ξονυπαΐατη δᾶ 5ἰτη δα ϊ μθιη νου θοσαμι ἰπ μὲ οχοαπέϊαπι, οὐ βιρη οδέϊοθ 
Ῥοσίβου! φρυϑθαάϊξαιη (0011. 514): 59 ϑηΐπη ἸΘΡῚ ἴῃ δα] Ατοδαϊοο ἀδιχήμε- 

γος τὸν ἀδιχέντα. ἘΠ]ΤΉΒ] 65. 6χ ΑἸόδθοὸ φορήμεϑα οοπΐοετί. 16 ξὲ Ρ1Ὸ ἢ 
ΔῸ Βοροίβ ἀϑαγραῖίο οἵ, δα 862. Απὖ ἀδικειμένος ὑτο ἠδικημένος (48 ΠΌΠΙΘΙΙΒ 

οἵ. δ 800), «αὖ ἀδικεύμενος νϑγαπι νἱἀοίαγ. Οἵ. Νὰ. ὅτ0. ἠδιχημέναι γὰρ 
ὑηϊν μεμρόμεσϑ᾽ --.- ῬΙ. 428. ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδικημένη. Ἐπτ. Μοᾶ. 

998, οὐδὲν ἠδικημένος. Τρῃ. Δ. 1188. τί δ᾽ ἠδίκησαι; Ατἱδῦ. ΡῚ. 451. οὐδ᾽ 

ὁτιοῦν ἀδιχουμένη. 

910. γ᾽ δ. Α. Ο. Ἐ. 7. Ζ΄. Ε]λ18]. ΒΙ. ΒΕΓΡΊΚ. οπι. Β. Ῥ. Βαϊ. ἴῃ ϑρυαλλίς. 

ΑἸά. Βγυ. Μοίῃ. Μι11. Τῖμα. ΒΡ. ΥἹχ ροβύμυ!αυ! νἱἀθύαν ραυύϊου]δ. ϑρυαλ- 
λίδας ΔΑ. Β- Ο Β. Γ. 4. ΑἸΙὰ. Βε. ΒΙ. ΒεοΙρκ. ϑριαλλίϑας Ῥ. ϑρυαλλίδα 

Θαϊᾷ, Ε]μ.8]. ὨΙπα. Μοὶμ. ΜῸ]1. Ῥτδθβίαϊ, πὶ ἴϑ!]ου, Ρ]ασα 16. ΟΥ, 814. 
917. Ηπῃηο γϑυβατῃ ο1η. Β.. διὰ ϑρυαλλίδας Β. Ῥ. Γ΄. “1. Μεᾷ. 9. ΑἸά. Βν. 

ϑρυαλλίδας (οπι. δεὰ) Α. Ο. δεὰ ϑρυαλλίδος ΒΘΗΈ]. ΒογΡρΊς. 1. ΤΠ ΘΥΒ0}. Αὐἰδβύ, 

Ῥ. 692. (“Ατηρ ρτϊθαῦο 18, ἀπδπὶ Ἰοοιβ τϑααϊσὶῦ. Ῥοῦθβ οπὶπὶ δὰ φαίγεεις 
ἰπύο!Πἶρουο αὐτὸν, πος βοηβι: Τὰ ἰρίθατ, σατὰ ἀομτποῖὶα8, ΘΙ ΤΥ ΘΒ πῖο 
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ΝΙ. «ἯἽὕὉὙτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 
7 , 

“11. Νεώριον ϑουαλλίς; Οἴμοι, τίνι τρόπῳ; 
υ τπ 2 Ν 

ΝΙ. Ενϑεὶς ἂν ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος 990 

αἰονῖβ δᾶ ἀοπππηὐύϊαὐϊοπ 6 πὴ ὑπῶπι Οὐπίτα, 51 φαίνειν Τὰ ΟΘ ΔΘ ΘΓ 6 

οβδὺ, βϑηῤθηΐία οὐἱὐ: Τὰ ἱρὶθατ Το θη ἔδοῖ5 ΟΡ 6 ΘΠ ΟΠ π1 19) ΒΊΠ21118 

Ἰοοῖβ 6Χ ΔΙ θΙριΟ 56 η81 γΘ Ὁ] (ραΐγνειν οὐδ ν. 829 ---δ20. φαντάζομαι -- 

Ζι. τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; -- τί δὴ μαϑὼν «φραίνεις ἄνευ ϑουαλλίδος; 

ΟρΡγΡοππμίατ 50: Π]οοῦ 516 ᾿πῦθυ 56 διὰ ϑουαλλίδος οὗ ἄνευ ϑρουαλλίδος φαίνειν.) 

διὰ ϑρυαλλίδα Β]. 1. Βεγσκ. Π. Μοῖη. ΜΠ. ΒΠΡΡ. τὰς ϑουαλλίδας 601]. 

Βι. χαὶ ϑρυαλλίδα Β]ΠΙ5]. Τὶπᾷ. (ΝΠ ταὰ]ο: ϑουαλλίδα οπΐτη πὶ ϑρυαλλί- 
δὰς οογγαρέιθπη ἔπουὶῦ Ῥγορίου νἱοΐμιθη ϑουακλλίδας ἴῃ ν. Ῥγδθ0.) ΟΠ Δ ΡΔΠῚ 

ἴρ88 τὰς ϑρυαλλίϑας ([ἀ 0116. οπίπι Θχοϊάθτο ροὐαϊδβθὺ τὰς μοϑὺ - τα). δοά 

ΟΧ ῥΙαθοοθηξθαβ ραύοῦ πὸν απ ἄθ οἰ]  μηἶο ἀπὰπη ἄθ ἴγϑο Βοθοῖο 

Ῥγορίο ἱπηροτίαϊα ΟΠ γοΠμΐὰ ἀοίοσθπο πππὸ ἃρὶ. Ῥυππθμη ἀα]ἀθτη πη6γ- 

065 Βοροῦϊ αὐ {ΠΟΙ α5. ̓ ἀοϊαίασθιη. 56. γτηϊηδῦιβ οτσταΐ βυοορηδπία ((αίΐνω 

πολέμια ταῦτα) ; ἀοϊπᾶο ἴρβίση Βοοούμππι ργὰοίογοι (χαὶ σέ γε φανῶ πρὸς 

τοῖσδε), «πο ΟΠ γομπία ἰπρογίαβδοῦ. η6. γτοραῦ ΤΊ ΘΟΡΟ]15. ᾿παϊρπὰ- 

Ῥιμπᾶμιβ, Εὐϊδιαπ6 Ὁ ΟΙΠΥ Ομ πίατη (δἰ {5 ἱπιρουίανου!) ἃ 6 ἴθ τ 8 

Νοῖ ϑουαλλὶς, 504 ἴρβθ Βοροῦιβ ΟὟ θᾶ ἱπιρογίαϊαμῃ, «φαίνεται. ὈΙοοθαμῦ 

ααΐοιη οὐ φαίνειν τινὰ (820. 914. 998) οὔ φαίνειν τι (042. 819. 912. ΙΒ00Γ, 

801 Β. ὁλχάδα γὰρ --- ἔφηνέ τις ὡς οὖσαν ἀνδρὸς “1ηλίου). ΛΠ ΡΆ]ΔΥΌΤη 

Ἰιοῦ Ἰοθ0ὺ οοπῆτσγιηαῦ θα 0 η5 αὕτη γὰρ (80. ἡ ϑρουαλλὶς) --. 

918. τὸ νεώριον] ὅτ. τὰ νεώρια, ἀοὶη «17]|. τὰ νεώρι" ἡ ϑρυαλλίς; Τὰ 

γεώρια ἴῃ τὸ νεώριον τηίανουἹῦ ἔουβᾶμ ΠΡ ΥΤ15. ἈΠ 15. ΟὉ ΒΘ 168. γεώρι 

ϑρουαλλίς. ΟΥ, Ῥοπηι. Ρ. 184. φημὶ τοὺς στρατηγοὺς δεῖν διανεῖμαι. τόπους 

δέχα τῶν νεωρίων, σχειναμένοιυς ὅπως ὡς ἐγγύτατ᾽ ἀλλήλων χατὰ τριάχοντ᾽ 

ὡσι νεώσοιχοι (5}} 6 4185) οἷο. 

919. γεώριον ϑουαλλίς; ΝΙ. οἶμαι. ΑἹ. τίνι τρόπῳ; ΑἸ]4. Βν. ἘΕἸΠΙΒΙ. 

Βουρκ. ΠΙΌΡ. νεώριον ϑρυαλλίς; οἴμοι, τίνι τρόπῳ; Ἐ]Ι28]. (1π ποί.) Ὀϊπα, 

ΒΙ. Μοεῖπ. ΜῺ]1]. Οἴμοι π᾿ οἴκει πηαΐαύατη ἃ ΠΌΤΑΤΙΒ. Βαργα 90. οὐ 4110]. 
Οἴμοι Ἰὰὶς Ἰπα]ρπδη ϊβ οδῦ, αὖ ἴῃ ᾳ. 188, οἴμοι, τί ποτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὅτι σαυτὸν 

οὐ φὴς ἄξιον; τίνι τρόπῳ!] Δπ τῷ τρόπῳ 

990. ἐς τίφην] ἐς σίλφην οχ σ]οββοιηαίθ δαϊάαβ ἴθ ϑρυαλλὶς, ααἱϊ νπ]- 

ϑαΐδηι Ππαροῦ ἴῃ ΔΝεώρια. ῬΠΣΥΠΙΘτ5. ». 192. (Ρ. 00. οα. 1)0}.} Σίέλφην, 

χαὶ τοῦτο διερϑαρμένον" τίλφην (1. τίφην) γὰρ οἱ παλαιοὶ λέγουσι 

ΘΠΒῚ15. Πα] 5. 1οο] Ἰαύαϊν Ἰητογρτοῦοβ, (αἱ τίρην τηὰ]6 Ῥ1Ὸ ΔΗΪΠΠΔ]οα]0 απο- 

ἄλπη δοοὶρ πὸ. δύ δαΐοι τίη ἔλαιηθηθὶ οΌΠ15, ἴῃ ῬΑ] αϑύυ5., αὖ ογὶ- 

ΠΟΥ, Ἰοοῖβ Βαθιζα5β, {π}15 οδὐ Βορούϊα : τῖζρος ΘηΪηὶ Ρ81ὰ5 οδῦ, ἂμ αϊνου- 

5.πη {πουϊξ ἃ 60 ααοα ΠοάϊΘ οὐγχὰ ἀϊοϊσαν νἱάθυϊηῦ. Πα7115 τοὶ Ῥου  10168. 

πυοᾶ δαΐομ) ἀϊοϊῦ ΝΊΘΔΤΟΠ5. μοὺς ἔοτο υἱἀθίασ. ῬΟΥ Ια] 6586. πο ἐλλύχ- 
γιον ΔΟΟΘΙΠΒΌΠΙ Ῥ6] ἄγη) οὐ ἢβύμπϊοβιμη τίφρης ΟΕ] ΒΡ ὑπ ΟΥἿ5. ἴῃ 

ΠᾶΥΑ]6 ῬΙΤΌΡΘΙΙαὺ Βορθοίιιβ. ᾽Π|1}Π1ἃ οχ ἀππὰ ΟὈμπομὰ ΑἸΘχ. Ρ. 989. 
Ῥτούα!ς ΟἹ οπῖπβ Ὅ2, 206. Τοῦτο μετὰ ϑείοι τριβόμενον ἐμβάλλεται 
εἷς αὐλίσχου χάλαμον [αὐλίσχον χαλώμου} χαὶ ἐμφυσᾶται παρὰ τοῦ 

10 
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« ὝΧ Σ “ ᾿ Ν 7 

ἅιννας ἂν ἐστεέμιυνειεν ἐς τὸ νεώριον 

δι ὑδοοροόας βορέαν ἐτειτηρύσας ιιέγαν᾿ οΟρΟ ς βῥορὲ ἐ7ειτῆθησας μὲγα) 

᾿π ΚοΥΥΝ ἢ πλῷ ΤΑΣ - ΔῚ - « -- χείγτερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ τεῦρ ἅσεαξ, 
σελαγοῖντ᾽ ἂν εὐϑύς. 1. Ὡ χάχιστ᾽ αἀττολούμεγε, 

παίζοντος λάβρῳ χαὶ συνεχεῖ πνεύματι. ἘΠΤΒΤ. Οὐ ΠᾶθΟ ΒΟΥ ΒΘΙΘΠΙ, 

ποπάπιῃ ϑαϊ4αθ νουρα ἀπ ΠΔαγουίθσαιη, «Σήλφη: ὄνομα ζωυφίου. χαὶ σίλ- 

φας λέγουσιν εἴδη ἀχατίων. Θ'ο ἀποίοτο πᾶθο αἸχθυϊύ συδιηηη δ 5. ΠῸΠ- 

ἄπτῃ τα} σοΙηρ σία) οϑῦ. ΒῚ νοτὰ διηῦ, τύφην ἃΡρα4 ποβέστιπι ῬΤῸ πᾶν]- 

ὁ] δοοϊρ᾽ πάθη οοη560. ἘΤΙΒΤ,.. (πὶ Α44.) 1)6. ΔΗ] 8]Θ 10 δοοὶριῦ 568ο- 
Ἰαϑία: ἔστι δὲ ζῷον χανϑαρῶδες" λέγει δὲ ὅτι ἐχ ταύτης δήσας τις τὴν 

ϑουκλλίδα ἡμμένην εἰσπέμπει εἰς τὰ νεώρια. πδηη ᾿π θυ ρυθὑα ] ΟΠ 6 Τὴ 

ὀοπῆσιπαῦ αποᾶ ἃρπᾶ ϑαϊάδιη ἴῃ γεώρια δααϊξαν, τοῦτο δὲ χαὶ δι ἀλω- 

πέχων χαὶ γελωνῶν ἐγένετο. Οπδο γϑῦρᾶ δἰβὶ 8 τῃϑ] οὐρὰ ἃ θβαπῦ ϑυϊᾶδο 
οοαΙοῖθπ5, ἤδτηθη πΠῸΠ Ῥοββαηῦ 6588 46 ἩΪΏ110 Ποία. ΟἿ, Τιιοῖδπ. ϑοχηχῃ. 91., 
σίλφην ἢ ἐμπίδα. Ἐὖ 5ἴτημ!} σΟΙμπ]θΙποτδηῦαν σίλφη, ἐμπὶς;, οὗ χάνϑαρος 

80 Ατὶβύ. Η. ἃ. ΥὙΠ|. 117. 8. ϑϑοα γνογιβϑδίη οδῦ ἡπᾶτη οχ ϑιυϊᾶα δῇεονς 

Ἐ]Π]516ῖα5. ἰπύουρτοίαϊο ἀθ πᾶνὶθαϊα, πᾶ) ΠῸΠ 80 ϑ'ιυϊαα 6588 Θχρορὶ- 

ἰαίαιη ἀοοαμηθηΐο οδὺ δηί 1 Βομο]αδίδθ δηποίαϊϊο δα Ῥδο. 149, 1ῃ οοᾶ. 

γοη. δὰ γοῦρὰ Ναξιουργὴς χώνϑαρος: στοχάσασϑαι ἔστιν οὐδὲν πλέον 

ἢ ὅτι πλοῖα ἦν οὕτω λεγόμενα χάνϑαροι ἐν Νάξῳ γινόμενα τῇ νήσῳ, 

ὡς νῦν σίλφας τινὰ λέγουσιν ἀχατίων εἴδη. Οπδθ ἴρδα ἀποαπθ ὅ'πί- 

ἅἀδ5. τϑροῦϊ ἴῃ Ναξιουργής. ΙΝ. ““ὙΥἹχ Βα βίδοιθ Ε]τηΒ] 61} θα] ]οϑί]ο. 
Απ Ποὺ να] ΕἸ] ΟΠ πἰππ ἴῃ βγη π15 ἔδβοϊσι]ο 1ΠΠρὰὔππι, 

οὐ Ῥ6 1 ὁ ῃδΊθπι, δα πδ8 501]1 60οὐ Ἰππδίδαπαο, πδᾶΥ ἃ 11 111} 80 π|.᾿ 

ὍὌΟΒΕ. ““ϑοϊΠοοῦ. ρουϊοα]ππη οὐδὲ πΠ6 δ] οἰ ατη ΔΟΟΘΗΒΈΠῚ τίςρης ΘΌΪΠηΟ 

ἢβύσ]οβο ᾿πῆχθτη ΡῈ 1 ΟἸοδοδ ἴῃ πᾶνδ]6 Ἱτητηϊἐ ογοῦ Βοροΐαβ,, βουγαῦο γϑηΐο 

ΒΘΟΙΠἄο γϑῃοιπθη ου, 400 προ ηαϊππὶ ἤᾶγ68 [80 111π|8 σουτὶροσοῦ. (ΟΠ ουΥ 

ἀρίο ροββυπῦ αὰ86 ἄο Π6111 οχραρπδίϊοπθ ἃ Βοθοίΐβ ἃΏ ΠΟ ΒΘ θ }1 ἔδοία 

παιταῦ ΤῊπογαϊ465 ΤΥ. 100." ΒΙ.. οα. 1. Οὗ ῬΒθτθον. Αὐμοπ. 699 Ε΄. χαὶ 
τὸν λυχνοῦχον ἔχιρερ᾽ ἐνθεὶς τὸν λύχνον. ΕὙσΠΙΘΗδ βΘμα8. δῦ ἐ1}}}0 

ΡῬΙπῖο ΧΥ͂ΙΠ. 90, 4. Τίφην 46 πᾶνϊοαϊα δοοϊρίαπῦ Β]ιη81. Ὠ1πα. Μοῖη. 

ΜᾺ]]. (ἴθ πι816, ορίποι, ἀθ πᾶν οι], απ18165. γ 6 .] 116] οαπιδὰ ΘΧΒΟΌΠΡΘΙΟ 

5016 η0). Νανίσίατμῃ ἰΐα ἀἰοῦππι ἃ} 5] π}1Π10πᾶ]Ππ6 ΤΌΤ 8. οὰτῃ τέφῃ ἰπἰο}}]ρὶ 

Μοΐμ. Οὗ, ν. χάνϑαρος Ῥαο. 149. Ἠδιπδκοταβ ἐς σχάώφην (οὖ σχώφης Υ. 

990) οοπήϊοϊύ. ΝΟΩ πη816: οἵ. Εα. 1915. Τιὺβ. 198, Εἰοο]. 142. 

991. ἐσπέμψειεν Ο. Ἐ. ΓΖ. “1. να]ο. εἰσπέμιειεν Β. ἐμπέψειεν (5816) ΔΑ. 

ἐχπέμψειεν Μοά. ὃ. - ἐς Α- Ἔ: ΜοΙ:.9.: εἰς ΒΕ ΟΝ 

ο2Ω, ὑδρορρόεις Ἀ. Ο. ΒΕ. 7. γν. Μβα, 9, ὑδοορόας Β. 17. οοΥἹ, Ζ΄. Οὗ δᾶ 

1186. γ 650. 196. παρα]. Αἴποη. δῦτ 1. ἀπὸ τῶν μὲν ὀφϑαλμῶν ὑδρορρόαι 

(- ορόαι Β.) δύο | ῥέουσι μέλανος. ὅδῖο χαταράχτην το χαταρράχτην ἸἰθΥῖ 
αἸἰϊψαοῦ ϑόρῃ. Οοᾶ, Ο. 1590. Β᾽μλ116. νοοα θα] δῦ παλιρροία (ὅορ!ι. ΕἾ. 

116). Το ἴουπια γοοὶβ οὐ δοθθηΐα ν. 1.0}. δ Ῥῆγυπ. Ρ. 492. 
994, ἂν αἱ νηῦς Δ. Β. Ζ. ΑΙ. ἂν αἱ νῆς Ο. Γ΄. ἂν αἱ νῆες Ῥ. Ἐ.. Μοά. 9. 

ἂν εὐθύς Ῥίογβοπ. ἃ: ΔΙοοΥίη. ν». 900. (6χ 5611}01.) Βτ. ΕἼ]. Ὠϊπα, ΒΟΥΡῚς, 

μ. 
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σελαγοῖντ᾽ ἂν ὑχεὸ τίφης τε χαὶ ϑρυαλλίδος; 920 
ΝΙ].. Μαρτύρομαι. «11. Ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα. 

«1ός μοι φορυτὸν, ἵν᾽ αὐτὸν ἐνδύσω φέρων 

Μοΐπ. ΜᾺ]1. ἄν. “1. αἱ νῆς; Β]. 1. ἄν. 41. αἱ νῆς, ΒυϊύΖθοι. δᾷ ΤΉΘΒΠ. 

Ῥ. 011. (αἰδουπη ὕδηηοι ὀοπίγδοίαθ Πα] π5 [ΌΤΙ ὰ6 ΘΧΘΙΙΡ]ῸΠῚ ΘΟ ΪΤ8ΠΒ). 

ΒῚΡ}. ῬτῸ». Μοῖπ. ἂν αἰνῶς Βοῦϊ. ΞΟΠ Ο]ϊα ϑπηΐ: χκεἴΐπερ λάβοιτο: ἐὰν 
ἅψηται, φησὶ, μόνον, εὐθὺς χαίονται. σελαγοῖντ᾽ ἄν: αἱ ναῦς δηλονότι. 

ταῦτα δὲ λέγει ἐχπληττόμενος ὁ «Ἰιχαιόπολις τὸν συχοφάντην. ΟὈΥΤΘΟΙΪΟ- 

ΠΟΘΙ ΠΟΒΌΓΔΠΙ ἴθγθ οοοπρᾶγογαξ ΒΥ χβομῖπβ δ ΤΠθβιη. Ρ. 011., αἱ βοτὶ- 

Ῥομααπ) ὁθηδοῦὺ σελαγοῖντ᾽ ἄν. Ζ7ι. αἱ νῆς, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμενε, ] σελα- 

γοῖντ᾽ ἂν οἵο. Θοα δίρπαη ἱπίουτορ !ΟἾβ Ροϑὺ αἱ νῆς ἀρῦϊπι8β οοπγοηϊῦ 

ἱπα]ρπαῦϊομὶ βοπῖθ. πο δα ογαβίπ ἴῃ γῆς ΡΓῸ νῆες, ΘΧΘΠΡ] ΠῚ (α] 61} 
ΔἸΌΘΥ ΠῚ ΠῸΠ ΠΟΥΪ, 564 ΘΟΗ ΟΥῚ Ροϊοβδὺ ἥρως γγὺ0ὺ ἥρωες ρΡοβίξαμι ΕἾ. 289. Υ. 

ῬΆνγη. Ρ. 108. 64. 100. ἅπαξ βιασϑεὶς ᾿Τριστοιράνης ὑπὸ τοῦ μέτρου οἵ ἥρως 

εἶπε. τῷ δ᾽ ἠναγχασμένῳ οὐ χρηστέον. ὥδῖμη1]6. οἰϊδη οϑῦ δῇ γ1Ὸ0 δέῃ 

μη. 20ὅ. (δῇ Τ᾿. Υ. δέη Α. δεῖ γὰ]σ 0), Ὁ] ἃ1}1ἃ οχθιηρ]ὰ δὐθα] Πϊπα. 

Αἀαὶ ἀρηΐαα ρμοβϑιηῦ νῆς (ΤῸ γνεάς ἴῃ ἰιοχ., ΕἾ. 1293.), νανιχὸς, νοττίον, 

ϑᾶσθϑαι, ἃ, ἐλεινὸς, ἔλει (Ὁ 6 5Ρ. 967), βωσάτω, πᾶ ἀρταἃ ποβύσιιμη Ἰορη- 

ἔα, αἰχῶς Ρ]αὔ. ὁοπι. 17, 694. οὐ Ξορῃ. ΕἸ]. 210. ῥήτερον ΤΠοορη. 1910. ΟΥ. 

οἴϊαπι δα Αν. 547. Θιοά 5] 0]6Π6 βουϊθαῦαν αἵ νῆες, ΒΥ Ὠ]ΖΟΒῚΠ 6580 βύα 0 1} 

ΟΥἿύ. ΝΊΒΙ Τογίθ ργδοβδίαῦ αἱ ναῦς, οἱ δαἀβουιρίαμη ἐπ υὶῦ ρ]οββοπλα αἱ γῆςες. 

ΜΟοοΙ 5 Ρ. 3800. Νῆες, ὡς Θουχυδίδης, ᾿“ττικῶς. ναῦς, ᾿Πλληνικῶς. Ἐουηδ 

πιϑιἰαΐα οδϑὲ νῆες, αὖ ἴπ ΤΠ υο. 11. 84. 90. 94. Απηδοοϊα, 11. 21. εἴο. Ῥμοῦ. 

Ῥ. 298, 4. νῆες: τὰ πλοῖα. δὶ νογὰπὶ οϑῦ εὐθὺς, σ]οΒθοηὰ ᾿Π06}] 1 ΠΘΆΥΘ 

σομθπΐηδ6 ΒΟ. ρὕπγαο ἸΟΟηῚ Οὐοαραβ5ο. 1] τη οὐδ, αὖ ῬΊΘΊΒοπο νἱᾶθ- 

θαι. Ιζὰ γῬουνούιβδθα {που ]ῦ Πὰ75. Ἰοοὶ ἀοργαναῖίο. Μα]ῦΟ ΤΠ Δ]Ο 6 ΠῚ ΥἹΠὴ 

ΒαΡοσο ΠΟ ΘΟΡΟ] 18. οὐα !ποῖη τηοποὺ ΜΈΘΊ]ΟΥ5, 81 ἱποϊριαῦ ἃ ὙΟΙΡΙΒ 

ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμενε (γ65Ρ. 412. Ῥδο. 2. ΑΘ. 18). Ἠοάϊο πὰ]}1ὰ5. ἀπ ]ΐο 
αὐ] γοσὰ βου ρίισα δἰ} εὐθὺς, πὖ ἐξαίφνης (6 5'1}}}} τὸ ἃρια Ἡοιηογαϊη 

Ἰοσιαν. (Ἰοββομιὰ οδϑὺ αἱ νῆες (νηῦς, νῆς). 

990. Ηπηο νούϑιιπὶ ΦΟ] νου ῦ Ἡδιμᾶκου. 
917. 80. Ἰναϊο νουβαϊ Ῥγδθῆχιμη γὑυη απ ἴῃ 19. ἐνδήσας «φέρω (ΒΡ. 

ἢ ἴῃ Β.) 1101]. ΑἸ4, 115]. Π)1π4. Βουρὶς Δ οῖη. Μ|0]1. ΤΡ}. ἐνδήσω «φέρων 

ὁ0η]. ὨΙπα. οα. Β]. ἐνδήσω «φέρειν ὁ0π1). Ε].η51. ΜΙ οἴη. ἐνδήσας φέρης ῬοΙΡῚΚ. 

ἐγδήσω" «ρέρε τοηϊαῦ Μοὶη. ΝΙΝ ἰτοαποπἑ 5 Πα] αβηιοἹ ἴπν ΘΥΞΙ ΟΉ ΠΡ Ὲ8. 

Οἵ, 91. ἄγοντες ἥχομεν (ἥχοντες ἄγομεν Ἐ.). οβρ. Ὁ11. ἅχων φάσχεις 

(ἅχεις φάσχων Ἰ1011). ΟἿ οὔϊαπι δα 4817 βαριὰ. ϑουρῦισα ἐνδήσας φέρῃ 

1Ἰθο γουύὰ οϑ86 ποααῖϊῦ απο Βορούμβ, αἰ 1056 5101] ΟΟΠΠΡαγοῦ, ἐνδησώμενος 

(αὖ ἴῃ ν. 905) ἀϊούασιι5 ἐαϊδβοῦ. Οὐπΐτα Τ᾿ 60} 0115, (πὶ ΠῸῚ 5101 564 ΠΟΒΡΙ 

ΘΟΠ]Πραῦ, δούϊνῳ γοοο αὐϊίαν 929. 952. ΤΟΥ οογγθοῖϊο ὁο Πυτηαίαι (ΠΟΥ 

ΘΧΠουίαίίομθ, ἔνδησον οἷο. 929. Τηΐτα ΤΙΘΆΘΟΡΟ]15 αἷῦ ν, 02. μόλις γ᾽ 

ἐνέδϑησα τὸν χαχῶς ἀπολούμενον. Οἵ, 949, πρόσβαλλ᾽ --- φέρων. 991. 1008. 
1140. Τιγβ. τ0ῦ. πρὶν ἂν --- ἐχτραχηλίσῃ φέρων. Ῥαο. 888. σ᾿αραδώσω «φέρων. 

θῦ9. ἐμβάψω λαβών. Βανι. 611. ἀπόχτεινόν μι ἄγων. ΤῊ, 990. δῆσον αὐτὸν 

10: 
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, Ἄ' , - 

ὥσττερ χέραμον, ἵνα μὴ χαταγῇ φορούμενος. 
σ. ΟῚ - 2 

ΧΟ. Ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ Στρ. 
ξένῳ χαλῶς τὴν ἐμτεολὴν 9390 

οὕτως ὕττως ῖ 

μὴ χαὶ φέρων χατάξει. 
Ζ1. Ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐσεεί 

τοι. χαὶ τ"οφεῖ λάλον τι χαὶ 

εἰσάγων. Τμιοῖδῃ. 46 τη, Ῥϑυ. 25. ἐμβάλλει φέρων ἑαυτὸν εἷς τὸ πῦρ. Υ. 

Α. 9 τὰ δὲ χρήματα --- ἐς τὴν ϑάλατταν φέρων ἐμβαλεῖς. Ἰοᾶτ. 84. ἐμὲ 
- χατέϑηχε φέρων ἐς τὸν Κεραμειχόν. Ἢ. Ὦ. ΧΧΊῚ. 2. ἐπεβούλευον ξυνδῆσαι 

αὐτὸν λαβόντες. ῬΘΊΤ1115. ὀογταρίαία οϑὺ ὕθβρ. 11. ἅχων φάσχεις (ἅχεις 

φάσχων Ἰ1ΡΥῚ οὐ να]ρ.). 

928, Ηππο ν., αὖ Τη816 ΘΟΠΟΙΠΠδὕπιη 6 τυ. 90ῦ. οὖ 991, δυῦ δ]Ἱοῖαπῦ δαΐ 

ἘΠΟΙηἶβ ἱποϊθαπη Ῥοτβ. θοῦν. Βο. Ὠ᾿πα. Βουρκ. Μίοϊη. ΜᾺ]. Β1ΡΡ. Ηδϑυτη. 

(569. Β6ῖ5. Οοπμῇ. Ρ. 14). ΘΙ ποθσατη τοῦθ, ορίπον, παρθηΐ Ἠδπονυ. (ἔχ. Οὐδ. τ΄ 

Ῥ. 101. 1060.) οὐ ΚΙούΖ. (74π. Απη. 1849. ρ. 245.) Οὗ 908. ““Ἑοτγΐαββα πὶ- 

ἘΠ τηαΐδηιτη, πἶβὶ αὖ ν. 921 φέρης Ῥτο φέρω 5οτὶθαίαγ." (Βουρκ.) Τιορὶ- 

[ΙΓ ἱποτηηὶ θα ΠΠὈΤ]5, ἃσποβοϊζατπιθ θὰπὶ δια. 1π φορυτός. ἵνα μὴ χα- 

ταγῇ ΠΡΥΪ οὖ ναυ]ρ. χαὶ μὴ χαταγῇ ΕἸτηΒ]. (Ε4. ον. ΧΧΧΥΤΙ. 68.) Μα] 

μὴ χαὶ χαταγῇ. Ἐχοϊάοτγαῦ, ΠῚ [Ὰ]Π1ΟΥ, χαὶ δῃΐθ χαταγῇ, ἀθὶπ ἱπυθοΐατη ἵνα ; 

δηΐο μή. 6 ἃηδρδοβδίο ροβὺ ὑγρυδοηγη οἷ. δα 4τ. Μραΐδιη 'ἴπ χαταγῇ 

ῬΓΘΥΘΙῚ 6586. ΨΘΙΙΒΒΙΤη6 τἸηοποὺ Μα]16Υ. ““Ἰπαϊοδίϊνιιβ ἐάγην, ααἱ ἀαρίοχ 

δαρτηθηΐατη Πδθοί, τηθαϊατη Ῥγοδαοὶδ: τ ] 1. πὶ τηοαϊ οοΥτὶριπηὐ." 516 ἑάλων 

(α), 564 ἁλοὺς (ἃ). ΟΥ. Ἐτ. 602. ἕνα μὴ χαταγῆῇς (χαταγῇς σὺ ὃ) τὸ σχά- 

φιον πληγεὶς ξύλω. φορούμενος ἸΙῸΤΙ οὐ ϑυϊά. ΑἸΑ. Ὀιπᾶ. Β]. ΒεοΙρκς. 

Μοίη. ΜῺ]1. φερόμενος Βτ. Ἐ]Π151. ἘΟΒΒΌΔΘΙ. 11. 199. Βοῖβ. Οοπΐ. Ρ. 14. 
Ηδπον. Εἰχ. Οὐἱῦ. Ρ. 101. ἤρσιη. ἘΠ]. Ὁ. Μ. γρ. 1988. 

929. ὦ βέλτιστε] ὦ λῷστε Ἰδτημηα 5000]. πᾶ6 ἔνδησον οὖν, ὦ λῷστε 
6011. ΕἼΠ15]. τῷ ξένῳ] τῶν ξένων ὁοη]. Βοῖρκ. 1. Μα16. Οἷ, 948. ὦ 

ξένων (πΠοη τῶν ξένων) βέλτιστε. δο. Βοροΐο. 

990. τὴν ἐμπολὴν οὕτως ὅπως] τὴν ἐμπολήν" οὕτω δ᾽ ὅπως --- ἘΠΜΗ8Ι., 

6011. βαη. 90ῦ. ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν οὕτω δ' ὅπως ἐρεῖτον ̓  
ἀστεῖα ---.- οὕτως οτη. 11 τὶ ΠΟΠΠᾺ}}1 ΜΟουϊαἰβ Ρ. 15. 

991. ὅπως ἂν μὴ φέρων χατάξη ΤΙ οὐ νὰ]ρ. ὅπως μὴ χαὶ φέρων χα- 

τάξει ἄπο 1ἸΡΥῚ Μοουϊαβ. Ρ. Τῦῦ. (ὅπως μὲν φέρων χατάξει 4}11). Ἐ]ΠΙΕΙ. 
ΤΙΘΡΟΠΑῸΠῚ ΒΌΒΡΙΟΟΥ ὅπως μὴ αὐτὴν φέρων κατάξει. ΑΤΡΊΪΟΒ, 50 8ἃ8 ὃ 

5881] ποῦ Ῥτϑακ ὁ ἴθ ὅπ οδυγίᾶρθ. γαυϊραία οοτΐθ βο]οθοᾶ δῦ, 

Ῥοβὺ οὕτως ὅπως γμοδύιπϊ]αθαν οαμηΐπο ἔαὐανὶ ᾿παϊ]οαςντιϑ. : 

992. ταῦτ᾽] Ἐογί. τοῦτ᾽. 

999. λάλον] Οα. σαϑρόν. ῬΙαῦ. ΤΠηραού, 119 Ὁ, εἴτε ὑγιὲς εἴτε σαϑρὸν 

φϑέγγεται. ῬΙαΐατοι. 46. Αἀα]. Ρ. θ4 Ὁ. ἂν διαπειρώμενος χρούσης (τὸν 
χόλαχα), σαϑρὸν ὑπηχεῖ χαὶ ἀγεννές. Ἰριοῖδπ. ἴῃ Ῥάτᾶβ. χαϑάπερ αἱ πονὴτ 
ραὶ χύτραι διαχρούομεναι, μὴ σαϑρὸν ἀποφϑέγγηται. 8680]. ἢ. 1. ὁ δὲ 

-. 
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σευρορραγὲς 
χἄλλως ϑεοῖσιν ἐχϑρόν. 

ΧΟ. Τί χρήσεταί “τοτ᾽ αὐτῷ; 998 
1]. Πάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 

χρατὴρ χαχῶν, τριτυτὴρ διχῶν, 
φαίνειν ὑτιευϑύνους λυχνοῦ-. 

χος, χαὶ κύλιξ 
Ν Ἕ ᾽ ΕΣ - 

τὰ τιράγματ᾽ ἐγχυχᾶσϑαι. 

ΧΟ. Πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη τις ἀγ- ἄντ. 940 
γείῳ τοιούτῳ χρώμενος 

χατ᾽ οἰκίαν 
τοσόνδ᾽ ἀεὶ τνοφοῦντι; 

1. ᾿Ισχυρόν ἐστιν, ὠγάϑ᾽, ὥστ᾽ 
οὐχ ἂν χαταγείη ττοτ᾽, εἴ- 

7τξρ ἔχ “τοδῶν 940 

χέραμος πυρορραγὴς γενόμενος σαϑρὸν ἠχεῖ. ὅ6801. ΝῸΡ. 517. τὸ ἃ. (.. 

ἰὸν τὲ Β. ἴῃ τᾶ8. σπυρορραγὲς Α. Ο. Β. νὰ]ρ. Καϊα. ἴῃ ἢ. ν. οὖ ψόφου 
σιλέων. περιρραγὲς Β. .1. πυριρραγὲς Ἰ10}1 ῬΟΙΙποΙΒ ὙΠ. 164. Οταύηαβ. ΔΡ. 

δυϊα, ἢ. ν. Ἴσως (ἴδ᾽ ὡς ῬοΥΒ.) πυρορραγὲς χαχῶς τ᾽ ὠπτημένον. ΔΠΡΊΙΟΟ, 
ὀγδοκοα, ὅ60..01: πυρορραγῆ χερώμια καλεῖται ὅσα ἐν τῷ πυρὶ ῥήγνυνται 

εἰς τὸ ὀπτᾶσϑαι (δήγχυται ἐν τῷ ὀτπιτ. ϑυϊάδβ 1Π|. 245). ὁ δὲ χέραμος 
Ζευρορραγὴς γενόμενος σαϑρὸν ἠχεῖ. Οὐ, Εΐγῃι. Μ.ο ν». 091. 1118. νὸχ 

οδὺ αἱμορραγὴς ϑονι. ῬΆΠ, 820. ιν ἴθ ῬΏγγ. ΒΘΚΚ. Ρ. 89, ὅ. 
᾿Ερρωγότας λέγειν λόγους. --- ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐξερρωγότων ὀργάνων. 

χαὶ γὰρ ταῦτα ἀνάρμοστον χαὶ ἀηδὲς φϑέγγονται. 

990. πάγχρηστον Δ. ἢ. παγχρύσειον Β. πάγχρυσον Ο. ἄγγος ἔσται ομι. Β. 

999. Τιδοῦπᾶμη ἀϊροαϊαθ ἰατη δ᾽οαθ ροβῦ χύλεξ ᾿παϊοαῦ Μοη., οχο 1586 ἴου- 
ἴα586 γαύιβ ἅπαντα χαχί. τὰ νὰ]ρ. χαὶ Β. Μοίη. 

940. πετοι ϑοίη} πεποιϑείη Ῥ. ΑἸΑ. γεγηϑοίη ἨεογνΝογάθη. “ΘΙ ]]1ὰ 

βιαηῦ ἐχπεφευγοίην ὅορῃ. Οθα. ΤΎγ. 840. προεληλυϑοίης Χοπορὶι. Ῥδαά. 
Ὡ, 4, 11. Νυ]1ὰ5 ἀαρῖζο απ ΠᾶπῸ [ὈΤΙΠΔ ΠῚ ΒΘΙΏΡΟΙ πβαγρανουϊηῦ Αὐϊαὶ. 

Οταύίπιιβ. Αὐμθη, Ρ. ϑ0ῦ Β. τρίγλη δ᾽ εἰ μὲν ἐδηδοχοίη τένϑου τινὸς ἀνδρός. 

ΘΙΧἾ]165. γουθβ μα θοὺ ῬΠΘθοσαΐθβ ἃραὰ Αἰμθῃ. ρ. 080 ΑΔ." (Ε]μ)81.) 
941. χρώμενος οτη. Α. 

ΠΕ ἔστον Δ]Δ. ἐστ᾽ Β, Ὁ, Β. Ζ. δ᾽ ἔστ᾽ Α. Τ. 
944. χαταγείη νὰ]ρ. χκατεαγοίη ΟοὈθοῦ. ῥχσοῦ. Μοίπ. ΕΙΡΌ. χατάξειας τοοῦθ, 

αὖ νἱἀοίαν, ΜΏ]]ΘΥ., 601]. 1166. κατάξειε. 931. χατάξη. Αἵ 6Βρ. 1480. χατέαξ᾽. 

ΝΕ γα ἃ ἴῃ χαταγείη ΟΟΥΤΙΡΙζαγ, αὖ ἴῃ χαταγῇ βυργὰ 928. Ῥτοάποῖθα 

θδ θη 511 θα ἴῃ χατεάγη Υ 68Ρ. 1428. κατέαγε ΤῊ. 403. κατεαγότος ῬῚ. 845. 
Οἱ Ἐν. 002. ἕνα μὴ χαταγῇς (χαταγῇς σὺ) τὸ σχώφιον πληγεὶς ξύλῳ. 

ἐχ)] χὰχκ τρδ!ῦ ΒεοΥρΡΚ. 
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χατωχάρα χρέμαιτο. 
ΧΟ Ἤδη χαλῶς ἔχει σοι. 
ΒΟ. πέλλω γα συνϑερίδδεν. 
ΧΟ 211λλ᾽, ὦ ξένων βέλτιστε, συν- 

940. χατωχάρα (Ο. Ἐ. νὰ]ρ. Μοῖη, ΜᾺ]1]. χάτω κάρα Β. ῬΥ. χατωχάρα (8116 

860.) Δ. χάτω χάρα ὈΪϊπᾶ. ΒεΡρΡκ. ἘΠῸΡ. γγοῦ. Μοίηῃ. χατωχάρα Αἰἰ66. οὐ 
διηρημένως, 56 ὑφ᾽ ἕν Βουθοπάσιι ἀοοθηῦ 56Π0]. οὔ ατγορ. ΟοΥ. 46 Ὁ]1Δ8]. 

Αἰν. 8 600. Οὗ ὅ6}ο]. Ρδο. 158. δια. 8. ἢ. ν. Ἐπβύ. ρ. 1960, 99. ΞΈΠΟΙ: 
οὕτως ἐφ᾽ ἕν οἱ ᾿ἀττιχοὶ λέγουσι. Οοπίτα, αὖ νἱάοίαγ, Ῥ]ιοίϊα5 Ρ. 101, 4. 

χάτω κάρα: χάτω τὴν χεφαλὴν ἔχοντα. Οἵ. ῬΙπαδι. ΕὟ. 184. οὗ μὲν χατω- 

χάρα δεσμοῖσι δέδενται. χρέμαιτο Α. Ο. Β. Ζ. οὐ ϑαϊα. ἴῃ χατωχάρα. 

Ἐ]Ι151. ὨΙπά. οἰο. χρέμαιτό γε Β. τναυ]σ. 

940. ἔχει Α. Ο. Β. να]ρ. ἔχει γέ Β. 
Ο41. μέλλω γά τοι ϑερίδδεν ϑὅθηβιιβ Πα] 5 106] ῬΆΆ]1]0 ΟὈΒΟΌΣΙΟΙ οϑύ. 

«Ήδοο γε ποι 58 ᾿π 6 ]}1}50. Οτατητηδύϊοοττιηι ᾿πξουρυ θα ]0π65 ρῬᾶύαιῃς 

δα το βαπύ. Θερίδδεν Ῥγο εὖ πράττειν ἀϊοίαιη νἱαοίατ." (Ε]Π151.) “ες 

ῬΏΠῚ ΠΟΙ 5α 15 φδϑιβρίοθθ δχρηοδηὺ Ξομο]αβίαθ. Μδπίΐοδύσμι οβδὲ οοηγνᾶ- 

58 41] β᾽σιϊβοαίίομ ἀἰοίατῃ 6556." (Ὀ1π4.}) ϑ'ϑηβιιβ ἶο νυ] ἀθίαν 6556, ΘΙ Ρ 5. 

ππης οϑὺ αὖ ΠΠΟΤΟ65 1688 6Ο]]ΠἸρᾶπι. [π|0ΠΠρὶὐ απΐοθτῃ βυοορ μαπίδηι 

Αὐέσαμι; πη ἸΠΘΙΟ65, 4πᾶ5. ΒΘΟῸΠῚ Ῥογίαγοταῦ 6 Βοθοίϊα, υὙϑπαϊδογαῦ 

ΟἸΏΠ65 ΠΙΘΆΘΟΡΟΙΔΙ Ρ1Ὸ Ποὺ 5υφορῃπδηΐα (νυ, 891--- 907). Ιπ νυ. 980. ἡ 

ἐμπολὴ 675 5γοορμαπία αϊοϊξαγ. Βδοοῖθ δαΐθῃ σοῦῦο ϑερίδδεν 46 πιοῦ-, 

οἰτηθπῖο 5π0 αὐϊύατ Βοθοΐαβ, ἐδηαπδπι 5] [ατπιβύθτη 14 οὐ γὰ]46 απδθβίποβιμῃ 

δυβασθτῃ 516. ΝάΤα γουθατ ϑερίζειν τῇ 6 616 ἴῃ ὈΟΠΔΤη Ῥᾶτίθπι ΙΒ] αθ 

πϑασραίαῦ, αὖ ἴῃ Ρ]. ὅ10. χαρπὸν “]ηοῦς ϑερίσασϑαι. ΝΙΒΙ πο μού 
ΒΟΏΒι5 οδῦ, ἱπόύὰτῃ φτοΐθοϊςο ἢἷπὸ ἴδοϊα πη, ΔΠΡΊΪΟ6, 1 ἃ τὰ «5011 δ᾽ 

ἐο τᾶ Κο ἃ πᾶτγν δϑύ, 1 5881] τι Κα ἃ σοοῦ ὑπὶπρ οὗ 815. Οὗ 905. 
γεὶ τὼ ϑιὼ 1 λάβοιμι μέντἂν κέρδος ἀγαγὼν χαὶ πολύ. Αἃ αυδ Βοροίϊ, 

γοῦθᾶ τοβρίοῖυ ΠΊΘ ΘΟ Ρο115 901. γέ τοι Ἀ. Ο. Β. να]ρ. δέ τοι Β. “ἴ. γῷ 
τοι Β]. 1. Οὗ 860. εὖ δᾶ 909. 998. ϑερίδδειν Ἀ. Ο. Τ᾿. νὰ]ρ. Βουρκ,ς 
Μ111. ΕΙΡῸ. ϑερίσδειν ΒΒ. (ϑαργ. ταν. δὴ “4. ϑερίδδεν ΒΥ. ΕἼΠΗΙ]. πᾷ. Β]. 
ΜΙ ῖη. Οὗ, Εΐγπι. Μ. Ρ. 4417, 41. ϑερίδδειν: ἀντὶ τοῦ ϑερίζειν Βοιωτιχῶς 

παρὰ “ριστ. 816 ἐπεψώφιδδε Ὁ. 1. 1562 --- 108. γραμματίδδοντος 151 --- 
1ῦτ4. ἑαρειάϑδοντος 1508. χριδϑέμεν (οἴ. Τιαῦ. ΤΊ ἃ 6Υ 6) ἂρ. Θἐταθϊα. Αὐπθη.. 

ΡῬ. 622 Α. σφάδδω, σαλπίδδω (Ἀποοᾶ, Οχ, ΤΥ. 825), ῥέδδω (Ἐαδῦ. Ρ. 984, 1). 

γ. ΑΠτοηβ ἢ. 460]. Ρῃ. 11ὅ. 310. Ῥοτῦ. Ρ. ὕ24. Θὰ. μέλλω γα πολὺ (γνοῖ 

πολύ τι) ϑερίδδεν. 1 ϑεριδδέμεν γα μέλλω (αὖ χριδϑδέμεν ἴῃ ϑ γαυ!αϊ 
1. 1.). Βο4 ργδοβδίαι, πὶ ἴἉΠ10Υ, γα συνϑερίδδεν (0 ὴν ἃ 8876) Ῥ1Ὸ νυϊσαίο 

γέ τοι ϑερίδδειν. 
948, συνϑέριζε χαὶ τοῦτον 1ἸθΥ] οὐ νὰ]ρ. ἘΠῸΡ. χαὶ τοῦτον Ἐ]π)51, Τ π ' 

τουτονὶ ὮΟΡΥ. Β]. 1. σὺ, ϑέριζε καὶ τοῦτον Μερῖπ. νὺν (ν6] σύ γε) --- 00 

ἴ4. νῦν ϑέριζε χαὶ (46]. τοῦτον λαβὼν) ΜῺ]1. ἸλοβΒΌΔοι. Π|ι 208. συνϑέ- 
ριζε χαὶ [τοῦτον λαβὼν] Βοῖρκ. Τηαθ] νἱάθίαν χαὶ: οἵ. δ 941. 

κεὺ ϑέριζε χαὶ --, 
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ϑέριζε χαὶ τοῦτον λαβὼν 
χερόσβαλλ᾽ ὅποι βούλει φέρων, 950 

χερὸς στάντα συχοιράντην. 

“1Π. Μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν χαχῶς ατολούμενον. 
«Ἴρου λαβὼν τὸν χέραμον, ὦ Βοιώτιε, -- 

ΒΟ. ὙΥτεόχυτιτε τὰν τύλαν λαβὼν, ᾿Ισμήνιχξε. 

ἽΙ. ΜΧώπως μάλ᾽ οἴσεις αὐτὸν εὐλαβουμιένως. δῦ 

049. πρόσβαλλ' Α. Β. Ῥ. Ἐ. Γ. Μοᾶ. 9. θοῦτ. ΕἼΤ]. Βο. Ὀϊμα. ΒΙ]. Μοϊῃ. 
ΜΠ1]1. ΒΙΡΡ. πρόσβαλ᾽ «. πρόβαλλ᾽ ΑἸὰ. Βτ. Βεῖρκ. Ἐδαάθ, “ὕδ]ϊο δια 

ΤΠ (ΔΡΡΙΥ) Εἴτα το ψηδί 1886 γοὺῦ Ρ]6856.᾽ 1. 6. χρῶ εἰς ὅ τι 

ἂν ϑέλῃς, αὖ Ἰοααϊδαν ΑἸοΙρῆχν. 1Π0|. 41. Οὐ ὙΠ οβπι. 212. ἐμοὶ δ᾽ ὅ τι βού- 

λει χρῶ λαβών. Ἰὰαν. Το. 491. τούτοις μὲ τιροσϑήσουσιν, ἢ ϑυρῶν λάτριν" 

χλῆδας φυλάσσειν, --- ἢ σιτοποιεῖν οἷο. ὅοΡῃ. ΡὮ1]. 481. ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅποι 

ϑέλεις ἄγων. Α1]. 1808. τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που. {α]ϊῖαπ. Οτ. 1]. 282. χρῆσϑέ 

μοι πρὸς ὅ τι βούλεσϑε. . Ἐ]Πη8]. δὰ Ηδθγδο]. 19. Ῥοβύ πρόσβαλλ᾽ ἀο]θαῦαν 

γἱ ρα], οὖ οοηδίσιο πρόσβαλλε φέρων. ΟἿ. δα 921. 
950. ὅπου 1ΙΡΥ] οὐ ΑἸᾺ. Βυ. ΕἸτη5]. ΘΙη4. ὅσοι ἘσιίΖβοι. (πὶ Φ4Ππη. Απη. 

1829, υ. 17) Β]. Βεουρκ. Μοῖη. Μ8}1. ΠΡΌ. ἘΤΙΖΒ0}. 

0954. ὑπόχυπτε τὰν τύλαν Ἰὼν ἘΠ. Ἐ]Π51. ΤΠ. τθοο. ὑπόκυτιτε τὰν τύλαν 

ὦ ἃ. Ο. Ρ. 7. Μαᾶ. 9. ΑΙᾶ. ἔϑι δὴ ὑπόχυτιτε τὰν τύλαν (οτπ. ὦ) Β. «7. 

ἔϑε δὴϑ᾽ --- Βν. Ὑεῖ5. ΕἸ νοτὰ οβδῦ Βανθηηδίϊβ βουϊρύθπσα, βΘηΒι8. Οὐ 

ΑηρΊοθ, σὸ ἃμᾳᾷ βἴοορ γὙο}" 5Που] θυ. ὥ'θα ὀογγαρύμπμι ἔοσβαῃ οϑῦ 

ἰὼν οχ ὦ, απο ἀπο νοοδύϊνου ᾿ΠΒΟΤΌΤΘ 50] ηῦ 11 Δ}11, ἀπ οχ ἴσμ ---. 

Ὑ ὶχ απο μ]αοοὺ ἠὼν, πθάτιθ {γα ηβ᾽ νὺ ΒΟΠΒῚ ΠΒΌΤΡΑΤΙ βο]οῦ ὑποχύτσιτειν. 

Τρβο ἰθπΐαρθαιη ἴϑι νυν (ἰ. 4. δὴ) ὑπόκυπτε τὰν τύλαν. (δὶς Ἐφ. 152. ἴἔϑε" 

᾿ δὴ χάϑελ᾽ αὐτοῦ τοὐλεὸν οἴο. 0]. 121. ἔϑιει δὴ σὺ περιδοῦ. Ῥαο. 405. ἔϑι 

δὴ χάτειπ᾽. Βδῃ. 891. ἔϑε δὴ προσεύχου οἷο. 1224: ἔϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον. 1284. 
ἴϑι δὴ πέραινε. ῬΙαῖ. Ῥγού. 882 Ὁ. ἔϑι δὴ -- ἰναλογισώμεϑα. Ῥμαραν, 

202 ἢ. ἔϑι δή μοι ἀνώγνωθι οἷο. 8] ὑπόχυπτέ νυν (δὴ) τὺ τὰν τύλαν. 

6] ὑπόχυπτε τῦδε (γ6 1] τυῖδε, 1. 6. ὦδε, οὗ αα 884) τὰν τύλαν. (ΒΔ0116 

ΘΧοϊαἰδδοὺ τῦδε ροϑῦ - χυπτε)ὺ Ναπο ΤΠ] οοΥτροπάθμι νἱάοῦαν ὑπόκυτιτε 

τὰν τύλαν λαβών. Ῥχοϊάογαῦ, ορίπον, λαβ Ῥοβὺ λαν, οὖ ἀοίπαθ ὧν ἴῃ ὦ 
ὀουγρύαπι, 6] --- ἔχων. Οδὕθχιπι ἤθη νοιβπὶ διὰ μέσου 6886. Τοοΐο 

τομαὶ Ἰ]γη5]οῖπβ. ΝΙΒῚ ὑυαηβθρο θη Ῥούμι5 οϑὺ ροβὺ νυν. 958, ᾿Ισμή- 

γιχε] α. ᾿Ἰσμείνιχε ᾿ῖο, οὐ ᾿Ισμεινία 861. ᾿Ισμεινιῆος Ἰορίταν Ο. 1. 1578. 
Οὐ δὰ 861. 8602. 

900 ---θῦ8. Βοοοίο οοπῃὐϊπυδπΐ Ῥ. ΑἸά. ῬΙοΔΘΟρΡΟ] 11 {απ ἈΠ οΙΒΚ. 

ἘΠ]Πη5]1. ὈΙπα. Β]. Βουρῖ. Μοῖμ. ἈΠῸΡ. γογβαη 900 Βοθοΐο οοπθϊππδηΐ Β. 

Βν, Τῃν. Βοκκ. Μα]]. 906 --- θ08. ΤΊΘΑΘΟΡΟΙΑῚ {υ]θαπηῦ 114 61. 

θδῦ. ρΡοβδὲ 9089. ὑγδηβροϑα ΗἸσβΟΒρ. Ῥγοῦ. Μοϊη. ““Ῥυορίθυ ρυ ΟΠ] Τὴ 

χαὶ ΠΟ νούϑαη Βοροΐο ἰγὶδαὶ. Οὗ. βδη. 027. χατάϑου σὺ τὰ σκεύη 

ταχέως, χὥπως ἐρεῖς 1 ἐνταῦϑα μηδὲν ψεῦδος. Βα. 222. 450. 491." (}11]}.} 

χὥπως Α. Β. οἴο. χὥς πως Ρ. χὥπως ΑΙ. ΕἸΤη8]. χώπως Ὀϊπα. οἴο. 
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Πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ᾽ ὅμως" 
χὴν τοῦτο χερδάνῃης ἄγων τὸ φορτίον, 

εὐδαιμονήσεις συχοφαντῶν γ᾽ εἵνεχα. 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΑΜ ΑΧΟΥ. 

“Ἰιχαιόττολι. .11. Τί ἔστι; τί μὲ βωστρεῖς; ΘΕ. 
τ τὸ: 

ἐχέλευε “ἀμαχός σὲ ταυτησὶ δραχμῆς 960 
ἐς τοὺς Χόας αὐτῷ μεταδοῦναι τῶν χιχλῶν, 

τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐχέλευε Κωτιᾷιδ᾽ ἔγχελυν. 
41. ὍὋὉ ποῖος οὗτος “άμαχος τὴν ἔγχελυν; 
ΘΕ. ὋὉ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὃς τὴν Γοργόνα 

χατοίσεις ἸΙΌΥῚ οὐ νὰ]σ. μάλ᾽ οἴσεις Β]. 1. (μάλα δῇ εὐλαβούμενος 

τΤϑ]αίο). Οἴσεις οϑῦ ν. ριοχ. (Οἵ. 209. ὅπως τὸ χανοῦν χαλὴ χαλῶς | οἴσεις. 

Ῥοββὶβ. οὐϊαπη φορήσεις (928. φορούμεγνος). “χατοίσεις, 56. ΤΉΘΡαΒ, απδ8. ἢ ᾿ 

τ ρΊοπΘ ἀσργθββα βἰΐαθ βαπί." (Μ1].) εὐλαβούμενος να]σ. ΜΑΙ εὐλά- 

βουμένως, ὁ παΐο, ἰ. ᾳ. εὐλαβῶς (ν. 5010].). Τάθπι 5αδᾶοῦ ΒΕΥΡΈ. 

901. χἂν 1011 οὐ νὰ]ρ. Π.6α] χῆν. χερδαίνῃς ν6] χερδήνῃς ταλ] δ ΕἸΤΗ5Ι. 

ἄγων Δ. Ο. Β. ἄγαν Β. ἀγαγὼν 60]. Μοίη., 6011. 9006. Ῥγδδβίαὐ ἴου- 

58η. λαβών. Οἵ. 909. 
958. οὕνεχα να]ρ, πη0 εἵγεχα. 

959 ---θθῦ. ἄγγελος ἸΡΥῚ οὖ ΑΙ, Θεράπων “αμάχου ΒΥ. 
959. τίς ἐστι ἸΊΌΥΙ οὐ νὰ]ρ. τί ἔστι Ἐ]Π18]. οἷο. Οἷ. δα 102. ὅτι -- 

ΠΌΤ οὐ γσα]ρ. οτι. ἀ. ὅ τε; (αὖ ὅτε;) Βοῖβκ. ΕἸχη5]. οἷο, Οὗ. δὰ 106. 

΄“ 9θ0. ἐχέλευσε ΤΌ τ] οὔ να]ρ. ΒοΥΡΚ. ἐχέλευε Ε]Ιη5]. Β]. ΜΙ 61η. ΜῺ1]. Ὠϊπα.Ἐ100. 

ΟΥ, 9602. 1081. 1019. Βα. 514. 1049. 1181. Ἐς6]. 1181. ἐχέλευε ὕῬγΥο ἐχέλευσε 
γοβθιϊςαθπατπι νἱαθίαν οἰϊδη ἴῃ Εᾳ. 909. 1041. Ῥας. 699. ταύτης τῆς 

Α. Β. 6. εἰο. γυ]ρ. ΕἸ1η8]. ταυτησὶ Β. Τοῦτ. πᾶ. δος. Οἵ, Ἐ]πι5]. δα 1049. 
“ταυτησὶ δραχμῆς} Πδοΐα. ἀΥ Ιου] 5. οἠηἹ τὰν, αππιπὶ Ῥγαθβθηῦθβ γ85 ΒΙ 5 ]- 

βοαπύαγ. Υ. ΑΟΠ. 190. 181. 580. 1049. Ἐᾳ. 1177. 1181. γ65ρ. 2602. 1182. Βδῃ. 

110. Ῥ]. 221. Ἐχθϑιηρα, Ὁ] ὅδε θοᾶθπι τη00 ἃγύϊοα]ο οατοῦ, βαυηΐ 590. 

454. 16.. 810. 980. 1191. Ἐκ. 1166. Τ,γ8. 102: 11661:. 2... ὙΜηΠ. 
961. εἰς ΠΙΡτῚ οὐ νὰ]ρ. ἐς Πίμ. οἷο. αὐτῷ Ἀ. Β. Ἐ. νὰ]ρ. ὨΙπά, Ε1Ὸ}. 

αὐτοῦ Ῥ. αὑτῷ Μοῖπ Μὰ]]} 

962. ἐχέλευε Α. Β. Β. νὰ]ρ. ἐχέλευσε Ῥ. ΟΥ, δα 9600. Κωπᾷδ᾽] χωπαῖίδ᾽ 
(χωπαίδ᾽ (.) Πἰῦτι. Οὐτγοχῖ ΕἸτηβ]οῖπβ, Οἵ. δᾶ 888. 

908. ὁποῖος νὰ]ρ. ὁ ποῖος ῬοΙβ. δ ῬΠοομ. 892. Ε]Ππ|5]. οἷο. (1106, 
164π61} Οὗ 418. τὰ ποῖα τρύχη; ΝΡ. 1270. τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαϑ᾽; 

Ε60]. 6106. τὸ ποῖον; ϑορῃ. Οϑά Ο. 898. τὰ ποῖα ταῦτα; Ορᾶ. ΒΕ. 190. 

τὸ ποῖον; 291. 985. τὰ ποῖα ταῦτα; ΤΥ. 8. τὰ ποῖα; ῬΆἈΪ], 1999. τὸν 

ποῖον; Ἐπτν. ῬΏοοθη. 707. τὰ ποῖα ταῦτα; 1118, ὁ ποῖος; ΘιμαΠ ΠοῚ Ῥδο. 

6960. τὸ τί; 098. τὰ τί; ῬΏΘΥΘΟΥ. Χειρ. ΕὟ. 1. ποῖος οὑτοσὶ [ ὁ Τιμόϑεος; 

964. ὃς τὴν Α. Β. οἷο. νὰ]ρ. ὅς γε τὴν Β. 

ΔΑυδε 

τῶν, ππδῥν ὁ 
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πάλλει χραδαίνων τρεῖς κατασχίους λό- 
φους. 9θῦ 

“1. οὺχ ἂν μὰ 4“ εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπείδα, 
2 πὴ ν , ν ’ , - 

αλλ ἐπεὶ ταρίχει, τοὺς λόφους χραδαινέτω 
ὟΝ ᾿] γ , Ν 3) ’ 

ἢν δ᾽ ατολιγαίνῃ, τοὺς ἀγορανόμους χαλῶ. 

᾿Εγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον 
Ὑ] 4. ἴς Ν ͵7 τ Ν , 

εἰσξιμ᾽ ὑτεαι τετερύγων χιχλᾶν χαὶ χοιμίχων. 910 

ΧΟ. Εἰδὲς ὦ εἶδες, ὦ τιᾶσα τιόλι, τὸν φρόνιμον 

ἄνδρα, τὸν ὑχεέρσοφον, Στρ. 
ΣΝ -- 

οἵ" ἔχει, σγεεισάμενος ἐμτεοριχὰ χρήματα διεμστολᾶν, 

θθῦ. τρεῖς χατασχίους λόφους γὰ]ρ. τρεῖς χατασχίοις λόφοις Ἀ. τρισὴ 

χατασχίοις λόφοις Β. Ο. Β. 1. “1. οὖ Ἰοχηηη. 5680]. Νοία}}} 15. ἀἰβουθρδη ἃ 
Ἰοού!ο15. {{π46. ΘΟΠ]1ΟΙΘΡαπι Ἰοροπάππηι ὃς τὴν Γοργόνα | πάλλει χραδαίνων, 

τρισὶ χατάσχιος λόφοις. ΟΓ, Ἡροβιοά. Ορ. 511. λάχνῃ δέρμα χατάσχιον. 

Βίοβίοῃ. αοσ. ΕὟ. 1. ἄλσος --- δάφναισι χατάσχιον. ϑιεα ορδίαῦ Ῥὰᾶς, 1118. 

τοὺς λόφους σείων. οὗ ΑΘΒ0ῃ. δορί. 990. τοιαῦτ᾽ ἀντῶν τρεῖς χατασχίους 

λόφους Ἰ σείει, χρώνους χαίτωμ᾽" ὑπ᾽ ἀσπίδος δὲ τῷ | χαλχήλατοι χλά- 

ζουσι χώδωνες (φόβον. Κατάσχιος Ἰοσϊθατ ρταθίοτοα,  6βοῖ. Ἂς. Ὁ02. Β.Ρ}]. 

909. Ὑιγρ. Αθη. ὙΠ|. 6, 9. “Μιταύαγαθ ἱπύθτααθ πᾶ ππ5 οὗ ὈτΤἃ- 

Ομΐα νογϑαὺ ὑθυυ 1] θὰ ΟΥἾδὺ15. οσ 8] 8 1ὴ.᾽" 

9671. ταρίχη Ἀ. Β. Ρ. Β. ΓΖ. ρυ. “7. Μρά. 9. νυ]ρ. ταρίχει Γ. ΘΟΥΥ. ἘΘΪ5Κ. 

θοῦν. Τιπα. Μοὶπ. οἷο. 

908. ἢν] ἂν ἸΘΙηπηἃ 50Π0111. ἢν δ᾽ ἀπολιγαίνη] Θποα 51 γοοϊΐογθῦαγ, 

αἰύα γοο9 ΟἸδιὴ οὗ. Θὰ. ἢν δέ τι λιγαίνη. Ήοχῃ. 1]. λ΄. 684. χήρυχες δ᾽ 

ἐλίγαινον. ἈΠΔΟΥΘΟ ΕἾ. ὅ1, 9. τότ᾽ ἐμεῦ ἦτορ Ἰανϑὲν 1} λιγαίνειν ἄρχεται 

Μιούσας. Μοβοῖι. ΠΙ. 191. Σιχελιχόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βωχολιάσδευ. 

11. 82, Πᾶνα δ᾽ ἔμελπεν, χαὶ βώτας ἐλίγαινε. ΑΘ508. δορί. 819. Ηρδβυ- 

οἶα, πολιγαίνειν: ἀφηϑύνειν, ἀποφϑέγγεσθαι: ἢ ὀξέως ἀποτρέχειν. 

Ιάθπι, “Πιγαίνει: τέρπει, ζϑει, μαστιγοῖ, χηρύττει, χλαίει" ἢ ὀξέως ἀφορμᾷ. 

ΕΥγιβοϊοραβ, πολιγαίνειν: ἀφηδύνειν, ἢ παραφϑέγγεσθαι, ἢ βάζεσϑαι. 

910. ὑπαὶ τὶ οὖ νὰ]ρ. ὑπὸ Ῥογβ. Οἷ, δὰ νβρ. 1481. ϑόορηῃ. Θαά. 

Ο. 900. σπεύδειν ἀπὸ (ἀπαὶ γτηὰ]6 1Π0ΥῚ ΤΎΪΟ]1η.) δυτῆρος. χιχλᾶν Ἀ. Β. 

ΟΟἹ]. νυ]ρ. χιχλῶν Τ᾿. ““Θιοά 5610]. ὑγαᾶῖξ, 4118] ἢ. 1. διὰ ὁαγηθη δ] αοα 

ῬΟΡΌΪΑΓΘ, ν ΘΓ ΠῚ 6556 ν᾽ ἀθῦ ; ΠᾺ]Ὶ 510 [ουτπὰ κιχλᾶν δχρ] οὐ] πὶ παθρεῦ.᾽" 

(Μ1.11.) ΝιΙοοβύγαύιβ οὐΐατ Αὐμθη. 11. θὉ ΤΠ). χέχλας καὶ χοψίχους οοΠ]πρῚ 

971. εἶδες ὦ 561160]1 δ 14. ἴῃ ἀνϑηρίώ. Οα. εἶδες ἀρ᾽ εἶδες, --; 

912. πόλι] πόλις ΒἈ. Οἷ. δα Βδη. 893. 

πλὴν οὐ ἔχεὶ δα. Α. Β. Β. Ζ΄. (οχίσα 1᾿πδδῖ ἴπ Α. ΒΒ.) Βι. οσἵη. (, Ῥ, 

ΑἸΙΔ4. οἷον ἔχει ϑαϊᾷ. 1. 1. ““Οοἴοταμι ΗΠ. ἰπύθῦβο ογάϊπθ ργδορθοὺ σπεισά- 
μένος οἵ᾽ ἔχει, Ἰἰθτατνίο, αὖ νἱἀθύθν, νϑυρὰ οὗ᾽ ἔχει τηδυρίηὶ δαβουρία ἴῃ 
Ἰοόαμι ΔΠ πα πὶ ἰπίθγοηζο." (Π]1π4.). σπεισώμενον ΑἸα. 
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τατος ἀρτυ τντ ΥΡῸΝ ΝΟΣ Σ. ὧν τὰ μὲν ἐν οἰχίᾳ χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πιρέπει 
, 

χλιαρὰ χατεσϑίειν. 918 
«Τὐτόματα -τάντ᾽ ἀγαϑὰ τῷδε γε τεορίζεται. 

27 ν ν 7 “5 

Οὐδέττοτ᾽ ἐγὼ Πόλεμον οἴχαδ᾽ ὑσχεοδέξομαι, 
᾿ ν 5} " 

οὐδὲ τταρ᾽ ἐμοί στοτε τὸν “Τρμόδιον σεται 980 
ξυγχαταλλινεὶς, ὅτι τεαροινιχὸς ἀνὴρ ἔφυ, 
« ὙΕΎΟΙς ἌΣ. 559 γ᾽ γον Ἐν Ἴ , ὅστις ἐπὶ “τάντ᾽ ἀγάϑ’ ἔχοντας ἐπιχωμάσας 
εἰργάσατο ττάντα χαχὰ χανέτρεσιε χαξέχει 

χαἀμάχετο, χαὶ περοσέτι ττολλὰ τιροχαλουμένου, 
ΠΠνε, χατάχεισο, λαβὲ τήνδε «ιλοτησίαν᾽", 98 

919. πόλεμον ΑἸ. Βγ. Ἐ]Πη5]. ὈΙηᾷ. πόλεμον ΒΟΥΙΡῚΊ. Β]. Βουρῖ.. ΜΙ ῖη. Μ]], 
ΒΙΌΡ. Ἐστύζβοῃ. ““Ταπαῦδη (6 ΠοΙηΐπθ ΔΠΙᾳπὸ Ἰοααϊξαν 46 Β6110θ. Ἐξίδιη 

ἴπ Ῥᾶοθ νυ. 200. Πηρσὶὺ Ῥϑυβοηδμη Β6]111. (Οδίθσι μη ἰβδίθ υθυβιιβ ΟΠ] οοΐο 

Βοαπθη θτ5. οδϑὺ ρθη 6515. Πόλεμος Ῥοβοπὰ οδῦ οὐΐϊδπὶ ἴῃ ΝΡ. 6. 

ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ Πόλεμε. ὅογῃ. ῬΆΠ. 486. ΕῪ. 498. Ορρομίξιῦ τποὸχ Ρ61- 
βοηᾶ “]Παλλαγὴ 989. 

981. ξυγκ. Β. ᾿. Βτ᾿. συγχ. Δ. Ο. Ῥ. ΑἸ. συγζ. (Βαρτ. ξ) 1. ὅπ 80" 
ὁατη 615 ἴη οοηνίνίο. ΝᾺΡ. 49. παροίγνιος ἸΙΌΥΙ οὐ να]ρ. ΠΙπᾷ. Βοιρκ. 
ΜΠ]. παροινιχὸς Ἐ]Π151. Β]. Μοῖη. ἘΠΡῸ. ““Ααὖ Ὠἴο παροινιχὸς ἸΘΡΘΠαΌΠΙ 

οδῦ, δυῦ παροιγεώτατος ὕ6ξ5ρ. 1800. Ὑαυϊσαίδπι τὐλϊαβαπθ Ἰοοἱ βου! ρύστα πηι 

ΡΉΟΒοΙς ϑι]δ5 ἴπ 1ρ518. γοοῖθιβ. Ὑοθθ παροιγιχῶς πἀϑατραῦ ΟἿΘΘΤΟ 
Ερϊβύ. δὰ Αὐξοαῃ 10, 10." (Ε]1.5]1.) Τῦπῖοθ νομὴ οβῦ παροιγικός. ΟἿ, 

γοβρ. 1800. χαὶ τῶν ξυνόντων πολὺ παροινιχώτατος. ΑΠΠπὰ οδ παροέγιος 

(παρ᾽ οἴνῳ ὥν). Απδον. 2, 8. τὸ παροίγιον βοήσω. Ἱπιοῖδπι. ῬγῸ 1,. ὥ. ἐς 

λόγους ἤϑη παροινίους τρεπόμενοι. 1. 6 ϑα]0. 84. τὸ παροίνιον χαὶ 

συμποτιχὸν (εἶδος ὀρχήσεως). Χοη. Ἡΐοτ. 6, 2. παροίνιοι ὀρχήσεις. Αἴ 65Ρ. 20. 

γροίφου (5601: παροινίου ζητήματος). ἘΠΠΛ ῬΙΆΧΙΠ]ΔΘ6 οδπίϊοα παροίνεα 

τηθιηοταῦ 530Π01. ὕ8βρ. 1240. Θ᾽πηΠ ΠἜοΥ πΐοῦ 856 αἰξουππῦ βάχχιος (δα 

ΒΔΟΟΠ ΠῚ 86 ν᾽ ΠῸΠ ΡΥ Ϊπ 61} 5) οὐ βαχχικὸς (τ π]6π 05), ἵππιος 

εὐ ἑππιχὸς, πάτριος οὗ πατριχὸς, δούλιος οὖ δουλιχὸς, οἴο. ὙοΙΡαμ παᾶ- 

ροινεῖν οβδὺ ΕΠ]. 148. 

982. ἔχοντας] ἔχοντά μ᾽ ὁ0π]. Β]. Ηδιηᾶκ. “ΝΟ 1816." (}1111.) Ῥτδο- 
οοββογαῦ οοτΐθ ἐγὼ ν. 919. ἐμοὶ ν. 980. οὖ πιοὸχ βϑααϊδαῦ προχαλουμέγνου. 
ΞΘ Ῥ]ΌΓα]6 ἡμῶν οδὺ 981. Οὗ, δὰ 984. 

989. χἀνέτρατεε ἸΙΌΥΪ οὐ νὰ]ρ. Β1ῸΡ. χἀνέτρεπε ἘΠ]Π18]. Ὠϊπᾷ. Β]. Μοεΐηῃ. 
ΜᾺ]]. ““χἀνέτραπε να]ρο, (αἱ δουϊδίθβ πθαθ Αὐὐϊοῖβ ἴῃ ἀϑὰ οδῦ, πθῆπο 
᾿ναῖς Ἰοθο οομγθηϊῦ δογὶβύιβ.᾽" (Ε]Π1581.) Οἷς δὰ 1025. 

984, προκαλουμένου Ἐ. Α14. προσχαλουμένου Ο. προσχαλουμένους Ἀ. Β, 

«1. προσχαλουμένα ΓΤ. ϑαθαθαϊ ἐμοῦ. 5680]: ἐν τῶ πίνειν πολλὰ ἐμοῦ 

προχαλουμένου αὐτὸν καὶ λέγοντος, πῖνε κἀνάχεισο (516), οὔθ. Θὰ, προ- 
χαλουμένοις (56. ἡμῖν, ν61] προχαλουμέγωνγ). 

Ὁ80. πῖνε] πῖϑε Ἠϑιυηδὶ. ὥιεᾶ οἵ, Εᾳ. 400. 
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τὰς χάραχας ἧτετε τεολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ τιυρὶ ς χάραχας ἧτοτε ττολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ τιυρὶ, 
Ύ ,ὔ Ὁ ᾿ 

ἐξέχει ϑ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐχ τῶν ἀμιττέλων. 
Οὑτοσὶ δ᾽ ἐπτέρωταί τ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖσενον ἅμα χαὶ 

, ᾿ - 2 

μεγάλα δὴ φρονεῖ, «ἄντε. 
“Ὁ ΡΝ 5. ον - , ΔΨ. ἈΥΣ Χ τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβαλε δεῖγμα τάδε τὰ ττερὰ τιρὸ 

τῶν ϑυρῶν. 

980. πολὺ Β. Η. νυ]ρ. πολλῷ Α. Ὁ. ἐν ΡΥ] οὐ νυ]ν. Ἐ]Π18]. Β]. 1. 

Μοίη. ΜῈ]1]. Ὁ 1η4. οἸἱπι. ἔτε Ηοτμι. (ΕἸ. Ὁ. Μ΄ ». 509.) Θιπά. Βουρῖ. Βοϊδίρ 

(οι. Ρν. 199). Βιοοΐθ Ηθγμαηηῖβ. Δοουγα ]ββιηθ ΘηΪΠῚ 5101] τοβρομάθηῦ 

Πα} 5. ΘΔΥΠΙΪ 15. ΒΕΠΌΡδ6 (οἵ. αα 998). ΜΟΙ]]Οσ5. οοπίουύ Ἐα. 017. ὦ χαλὰ 

λέγων, πολὺ δ᾽ ἀμείνον ἔτι τῶν λόγων ' ἐργασάμεν᾽. ΤΊιο. 1. 157. πολὺ 

δ᾽ ἔτι πλείω ἀγαϑέά. Αἀ446. ϑορῃ. ΕἸ. 1900. ἔφρασας ὑπερτέραν τᾶς πάρος 
ἔτι χάριτος. Τὴ) 6 Ἰοοιύίοηθ ἅπτειν πυρὶ οἵ. ὅορῃ. Απί. 200. ἠθέλησε μὲν 

πυρὶ 1 πρῆσαι κατάχρας, οὔθ. “Α656Π. Α΄. 286. ἐρείκης ϑῶμον ἅψαντες 

πυρὶ. ϑορύ, 204. στράτευμ᾽ ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. ΑπθΡμΔη. Αἴμοη. ΧΥ͂. 

080 Β. δᾷδα ἡμμένην χρηστῷ πυρί." (Δ1]1.). ὅεα Ἠοπ. Θά. (. 818, ὁ 

μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν} ἅνεσϑαι. 
981. ἡμῶν] ἡβῶν (1) Ηδιηᾶκοῦ. ἡμῶν οὰπη τὸν οἷνον, ΠΟῚ ΟᾺΠῚ βίᾳ, 

οοηβίγθ ππὶ πιομοῦ Μ.]]ου. Τοιγαπηοῦτο ἐγοομαῖοο οἰαπαϊ ἀπὸ βυϑίθμπηαϊα 

γΟΥΒαπι ῬΔΘΟΠΙΘοστ πὶ 650. 121 ---1284 τηοποὺ ΒΙΌΠΟΚ. 

988. ταί τ᾽ Ἡ. ργῃ. (αὖ νἱα. τάἀξ ὁογ1.) ὈΙπα. οἸπη. Β]. Βοσορ. Μορίη. λ111]. 

τοῦ δ᾽ 1Τ΄ (τὰΐ }γ1.) Μαοᾶ. 9. τῶδ᾽ Α. τῷδ᾽ Βυ. ἘΠΊΒ], τάδ᾽ Β. Ο. Ζ. τὰ δ᾽ 

Ῥ, Ἰοιηηα 5010]. τα δ᾽ ΑἸΑ. χαί τ᾽ Την. ἐπτέρται Τὰ. (Πἰζουῖβ ῬγῸρΡ6 ονδῃ]- 

αἰ5, 560. Ηοσνν. ἔχ. Οὐῦ. ἡ. ΝΙ, ααὶ οοάϊοοπι ἄσππο οχοιβδὶῦ: ἀπ46 ἐπτέ- 

ρωταί τ᾿ ἐπὶ τὸ δεῖπινον τοροβιουῦ, αποὰ τϑοορὶ Ὀἰπά.). εἶδες ὦ τόνδ᾽; 

ἐπείγει (γ61 οἷ᾽ ἐπείγει) περὶ τὸ δεῖπνον 60Πη]. ΒοΙρὶς. (αἸΐοσο εἶδες ὦ 
ΔοΙ]οίο ἰπ ν. 911). οὑτοσὶ δ᾽ ἐπτόηταί τ᾽ --- οοπ]. Μοίη. “Απίο ἢδ8 ᾿ἰξογὰ 5 

ἱπαᾶϊοανὶ ᾿δοιπᾶτη. Εἰχοϊ ἀθυιπῦ θηΐπὶ ρ6 65 ογθῦϊοὶ ἄπο, ἃ] τηθίσιι πη ΘΧΡ]θῈ- 
ἄστη ΠΟΙ ΠΙΪΠτι5. 8 ΠῚ] 5ΘΠΒΙΙΏ ΠΟΘΟΘΒΒδΙ. Νά ἀθθαϊῦ ἃ] 14 Ἰπΐογοο- 

ἄθγθ απὸ ΤΙΟΔΟΟΡΟΙ ἀἸβ. ρουβομὰ ἀοβὶρ παγθῦμν. ταν δαΐθηι [θυ] Πα 10. γ οὶ 

6580 νἱἀοέαγ." (Π1πη4.) ““Δηΐο ἐπτέρωται οὀχοϊάογιηῦ Β.]1. ρα 6 ὑγ65." ὦ...» 

τΪδΙ ἴῃ γ. ΒΌΠΌΡΗ. 971. ἀο]οπάαπι ἃ] [οτα πὶ εἶδες ὦ." (Ὀ]π, οα. 1869.) ΤΠπηΐτι5 

ΡῬοαῖθ Ἰδοαπᾶτη ἱπαϊοαῦ ΕἸΠΙΒ]οἶθβ. Του ηαίϊο ται υἱάθίιν 6856. ὙΘ Ὁ], 

αποα Ρϑὺ ἐπείγει, σπεύδει ὀχρ]ϊοαῦ 56}}0]., (αἰ ἴῃ πο δαᾷϊ, ὁ δὲ λόγος, 

“«ἸΤικαιόπολις σπουδάζει περὶ τὸ δεῖπνον. δογρδοταῦ ἰογβᾶῃ (ὐΟΙηΐοιι8. ἀλλ᾽ 

ὅδ᾽ ἡμῖν ἐπείγει περὶ τὸ δεῖπνον οἷο. 21] οὑτοσὶ δ᾽ ἐπτέρωταί τ᾽ ἐπὶ 

(ν61 περὶ) τὸ δεῖπνον οἷο. Ὗὼ1] ἀλλὰ νῦν ἐπτέρωταί τ᾽ ἐπὶ (ν6] περὶ) τὸ 

δεῖπνον ὅδε οἷο. ἐπι (510) Β. δεῖπνον ϑ᾽ (δειπνονϑ 5. Β6ΚΚ.) ἅμα 

Ἐ.. ὁπ. “71. Ὁ1ι.. δεῖπνον ὅδε. Τιδηρστοῦ οπΐτη ἅμα. δὴ ἃ. ΒΞ ΤΣ: 

Βτ. γε Ῥ. ΑἸἹὰ. οῃ". Ὁ. τ. χαὺὴὺ μέγα τε δὴ (γ6] τε νῦν, γν6] τὰ νῦν») 

φρονεῖ. Ῥϊορθαμῦ Θπΐμη πὸ μεγάλα φρονεῖν, 808 μέγα φρονεῖν. Υ΄, Τιοχ. 

00π|. Ρ. 1194. 

988 015. τοῦ -- ϑυρῶν οπι. ᾿ὐ, (5. ΒΕΚΚ.) δ᾽ ΡΥ] οὔ νὰ]ρ. Μά]ι τ᾽. 
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3 , Υ τ ΡΣ ΟΝ ᾿ σ Ὁ , " 2 Κύσιριδι τῇ χαλῇ χαὶ Χάρισι ταῖς φίλαιξ 
ξύντροφε “Πιαλλαγὴ, 

2 

ὡς χαλὸν ἔχουσα τὸ τιρόσωττον ἄρ᾽ ἐλάνϑανες. 990 
Ν , 2,)χτ - 

Πῶς ἂν ἐμὲ χαὶ σέ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβὼν, 
, 2» 

ὥστιερ ὁ γεγραμμένος, ἔχων στέφανον ἀνϑέμων; 
3 ,ὕ ΄ 27 τ ΝΡ Ἐν γ- 
Η στᾶνυ γερόντιον ἴσως νεγομιχὰς μὲ σύ 

η , τ: ΒΥ »-» 
αλλά σε λαβὼν τρία δοχῶ γ᾽ ἂν ἕτι σεροσβαλεῖν, 

ἐξέβαλε Β. Ο. Μοὰ. 9. ἐξέβαλλε Α. Ἔ. (8. 1πν.]. τάδε (οτη. ἴῃ 11 ὈΥ15) 

δα. Βτ. ΕἸπη5]. ὨΙπᾶ. οἷο. 
0989. .177. ὦ --- γιδοῦ. ΑΙά. Βυ. Οποσο ὀοπεϊηται Ε]Π51. ΠΙπ. οὔθ. Τηΐτο 

ἸΠΡΎΘΒΒΙ5. οὐαῦ ΠΙΘΔΘΟΡΟ] 5. βαρτὰ ν. 910. χαὶ οτῃ. (. Χάρισι Α. Ὁ. 

Ἐ. ταῖς Χάρισι Β. 

901: πὲ 16: να]ρ “ἐμετε Α. 8: ΟΣ ᾿ΠΤ' Ζ. ξυναγάγοι Ἀ. Ο. ΒΕ. 
ξυναγάγῃ ΤῊΣ : 

999. ἢ --- σύ; τὰὶρ. Ὀϊπᾶ. Βεουρκ. Μεὶη. Μὰ]]. Β]ΡΡ. ἡ --- σύ. Καϑί. 

ΕἸΠ15]. Ἠδοΐθ, ΟΡΙΠΟΥ, πὖ οβίθμα!ΐ ν6] βθαῖθηβ ἔσως. 

994. τρία δοχῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν Β. (γ᾽ οἵη. γυϊπηαχη). Οὐ. ΤῸ. 1Γ. ΘΟΥΤ. 
«1. Μεα. 9. ὁοττ. να]ρ. τρία ἂν ἔτι δοχῶ προσβαλεῖν Ἀ. τρία ἂν ἔτι δοχῶ 

γ᾽ (γε Μβά. 9.) προσβαλεῖν Γ. γγ. Μοά. 9. ῬΡΥ. Τιοσὰβ τηϑπάοβαβ, αὖ οβίθη- 

αἰῦ ἱπορία ραγύϊοι]α γε οὖ, πὶ ΤἈ]Π1ΟΥ, ῬΙΟΠΟΙΉΪΠΙ5 μοὲ ΟΠΙΪΒ510, αποα 1π 

ἘΠ] αΒη]041 ἸΟΘα ΟΠ] υτι15 ἃ41 βο]ού. Οἵ. Ἐφ. 020. ὡς ἐγώ μοι δοχῶ χἂν 
μαχρὰν ὁδὸν διελϑεῖν, ὥστ᾽ ἀχοῦσαι. Ῥαο. 8900. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως ἀπει- 

πεῖν ἂν δοχῶ μοι (9) τήμερον. Ἀν. ΟἿ1. ἐγὼ μὲν αὐτὴν χαὶ φιλῆσαί μοι 

δοκῶ (βου θοπάμστη χἂν φιλῆσαι). 1.58. 118. ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν, χἂν ὡσπερεὶ 
ινῆτταν δοχῶ  δοῦνῶἂν ἐμαυτῆς παρατεμοῦσα ϑήμισυ (9). Απθρμαπ. ΑἰΠθῃ. 

Ρ. 00. ἐγὼ γὰρ, εἰ τῶν ὑμετέρων φάγοιμί τι, μύχητας ὠμοὺς ἂν φαγεῖν 

ἐμοὺ δοχῶ. ῬΙαΐ. ΡΟ]. 980 Ὁ. χαΐί μοι δοχῶ --- ἄφωνος ἂν γενεσϑαι. Α10. 
1. 150 0. ἥδιστα γὰρ ἄν μοι δοχῶ ἰδεῖν τοῦτον τὸν ἄνθρωπον. Χθη. 
Ογτ. ΤΥ. 6. 1. ἀνηβῆσαι ἂν πάλιν δοχῶ μοι. Υ. 1. 1. στρατεύεσϑαι ἄν 
μοι δοχῶ ἥδιον ἢ οἴχοι μένειν. ΥΠΠ. τ, 25. ἡδέως δ᾽ ἄν μοι δοχῶ χοι- 

νωνῆσαι. 1586. 11. 20. ἡδέως δ᾽ ἄν μοι δοχῶ (ποθῶ οο44.) τούτου πυϑέ- 
σθαι ---.- Ἰδβοοῦ. Ρ. 898. οὐ μέντῶὔν μοι δοχῶ φυγεῖν. πιοῖδηῃ. Ὦ. Ὦ. 
ΧΧ, 8. δοχῶ δ᾽ ἄν μοι χαλῶς διχάσαι. ὅδορθ οἰϊαπι ροϑῦ μοι 'δοχῶ 
ΒΘααΪαΥ ἐπα}! ἱπῆπιδνιιβ, ἀυᾶη 0 ἀ(6 τΟΉ51110 δῦ τ οοΐα ρΊαΓ. 
γ6βῃΡ. 171. ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν (500. ἐξάξειν) δοκῶ. 200. 

τῳδί μοι δοχῶ τὸν λύχνο» προβύσειν. ΤῊ. ὅ08. ἤδη --- μοι δοχῶ τέξειν. 

Βᾶπ. 1421. τοῦτον ἄξειν μοι δοχῶ. Ἐπς0]. 110. αὐτὴ γὰρ ὑμῶν γ᾽ ἕνεχώ μοι 
λέξειν δοχῶ. ῬῚ. 1180. τὸν οὖν “Ια τὸν Σωτῆρα χαὐτός μοι δοχῶ | χαί- 

ρειν ἐάσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ χαταμενεῖν. ῬΙαύ. ΤΗθρδοῦ. 189 Ὁ. ἀλλά μοι δοχῶ 

- οὐ πείσεσϑαι αὐτῷ. ῬΙΠΔρατ, 280, ἐγὼ μέν μοι δοκῶ χατακεῖσϑαι (τ6Ρὸ- 
ΠΘΠΔΉ1), ἢ [81101, χαταχείσεσϑαι). ῬΙαῦ. Οοπαρ. Τ)6ιη. ὁ. Οἷο. 1. ἐχεῖνό μοι 

δοχῶ μὴ παρήχειν (1. παρήσειν) ἄρρητον. Ἱπιοῖαη. Ὠΐὰ]. Χ, 4. ἐπιγράώ- 
᾿γειν μοι. δοχῶ. Τι6χ. 106. χορυβαντιάσειν μοι δοχῶ. (δ. 20. παρα- 

λείψειν μοι δοκῶ. τα. θ. τοῦτο γοῦν μοι δοχῶ χερδανεῖν. 84, τουτονὴ --- 
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σερῶτα μὲν ἂν ἀιμυτελίδος ὄρχον ἐλάσαι μαχρὸν, 99ῦ 
εἶτα παρὰ τόνδε νέα μοσχίδια συχίδων, 

Ν ΩΥ ’ .ς ; Ὑὔ .ς Ἕ «ον» 

χαὶ τὸ τρίτον ἡμερίδος ὄρχον, ὁ γέρων ὁδὶ, 
Ν ἊΣ Α , 5, ὦ . ΕΞ , χαὶ σιξρὶ τὸ χωρίον ἑλᾷδας ὥστταν ἐν χύχλῳ, 

ἐπιτρίψειν μοι δοχῶ τῇ διχέλλῃ. 42. τὸν αὐτὸν χαὶ τῴρον ἀποθϑαγὼν 

ἕξειν μοι δοχῶ. πού. ργᾶθο. ὃ. τοσοῦτον προσϑήσειν μοι δοχῶ. ΤΠ) πῃ. 

Ῥοῦ. 10. ταῦτα --- ἐάσειν μοι δοχῶ. ῬΊ5ο. 99. τραγίχωτερον αὐτὸ ποιήσειν 

μοι δοχῶ. ΝΟΠΠΌΠα τ ἰδηη6η, ΟΠΔΙΠα Δ ΠῚ ΤᾺ]Ὸ., ΟΠ ϊ{Π} ῬΓΟΠΟΙ ΠΟΙ. 

γοβρ. 1198. ποῖον ἂν λέξαι δοχεῖς --- ἔργον ἀνδοιχώτατον; Ῥὰς. 806. 

οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως ἀπειπεῖν ἂν δοχῶ μοι (δοχοίην Ὁ) τήμερον. Μοπαπά. 

ΟΟ1η. ΠΥ. 480. ἅπαντα μᾶλλον, εὐθὺς εἰπιεῖν ἂν δοχῶ. ϑορῃ. Δ1. 205. χάώρτ᾽ 

ἂν εὐτυχεῖν δοχῶ. ἴῃχ Πού Ιοοὺ Ἰορϑπάθπ) [ουβᾶῃ τρί ἔτι μοι δοχῶ ἂν 

ἐμβαλεῖν (οἴ. Αν. 1206. οἵτω γέρων ὧν στύομαι. τριέμβολον. ΕῪ. 501.). 
Ὑὲ] τρία δοχῶ μοι ἔτ᾽ (γ61 τρί ἔτι μοι δοχῶ) ἂν ἐμβαλεῖν. 2] ἔτι δοχῶ 

τρία γ᾽ ἂν ἐμβαλεῖν. Μοίταπη Θηἷπὶ Ποὺ Ῥοβύι]αυ! νἱαἀθίαν: .Ζ κω» 

“ιν δυωων. ὦ .--- ΔΑἸΙϊοααὶ ποη τηὰ]6 Ἰορογθίμ δοχῶ χῶν τοί" 
ἔτι προσβαλεῖν. 6] δοχῶ μοι τρί᾽ ἔτι προσβαλεῖν (ν01 ἔτ᾽ ἂν ἐιμιβαλεῖ»γ). 

Ὑὲ] τρί᾽ ἔτ᾽ ἂν ἐμβαλεῖν μοι δοχῶ. ρηβιιβ Ἰοοὶ, [αύθου, προσβαλεῖν γο- 

{ἰὰ5 υὰπὶ ἐμβαλεῖν γμοβίύμ!ασο νἱἀθῦιν. Οἵν θᾳ. 815, ἀριστώσῃ (τῇ πόλει) 

τὸν Πειραιἃ προσέμαξεν (Τ᾿  ΘἸη]Β[061 685). προσβαλεῖν) προσλαβεῖν ΠοΙδΚ. 
ῬΙΌΡ. Ὑ͵815}. Μὰ]6. ἀλλά σε να]ρ. Μοῖπ. ΜᾺ]1]. ΕΠῸΡ. ἀλλὰ σὲ Ὀϊπᾶ. 

990. πρῶτα μὲν ἂν (. πρῶτον μὲν ἂν Β. πρῶτα μὲν (οπι. ἂν) Τὰ. πρῶ- 
τον Α. ἐλάσαι. ἃ. Ο, αὶ ἐλάσω Β. 

990. συχίδων Α. Β. νυ], συχιδέων . 

997. τὸ δα. Α. Ο. Β. οτὰ. Β. “1. Θὰ. χᾷτα τρίτον, γν6] χαὶ τρίτον ἔϑ' ---- 
χλάδον Α. Β. Ο. Β. Τ΄ σοΥγ. 4. Μεᾷ. 9. οὐ Ἰοιιτηᾶ 56}0]. χάδον Γ΄. ῬΥ. 

ὄρχον Ῥ. ΑἸά. Β]. Μεῖπ. ΜῺΠ|. ἘΪῸΡ. ὄσχον Βτ. Ἐ]πη5]. Τῖηα, ὄζον Βετρκ. ἂν 
χλάδ᾽ οοπ]. Βοίῃ. ““Βιυιποὶτϊ οπποπἀύϊ θη ΟΠ ἤττηαγ6 νἱἀϑύιν γι, Μ. 
Ρ. 619, 859. οἱσχός (8ον. ὄσχος): χλῆμα βότρυας φέρον ὀργῶντας χαὶ γεν- 
γναίους, χαὶ ὀσχοφόρια τὰ τῆς ἀμπέλου χλήματα περιέχοντα βότρυας, 

παρὰ ᾿ἀριστοιράνει, ὶ Αὐἰδίορ πα η18. ποῖηθη πῸὴ δ ὀσχοφόρια, 5648 δά 
ὄσχος τοϊοτοπάππι μαΐο." (Π1πα.) Ὄσχον ᾿αϊς Ἰοθο ποὸὴ οοηγθηϊξ. Οιιῖ5 

Θηΐπὶ πἀπαπδη ἡμερίδος ὄσχον ἐλάσαι ἁπΐ φυτεῦσαι αἰχιῦ 9 Οὐπίτα τϑοίο 

αἰοῖίαν ἡμερίδος ὄρχον ἐλάσαι, υὖῷ βαρτὰ ἀμπελίδος ὄρχον. Ἰίασαθ ὄρχον 

ΤΘΟΘΡὶ, βϑοισιβ ἀθ δὺ αποᾶ 146πὶ γοο θα] τρούϊνουϊὑ ποϑῦθυ, (1 

ἃΡρύϊα5 πὸ Βᾶθογοῦ. Ὑἱάο ἴδιπθπ ἃπ ἄλλον μούϊιβ ΤΟ ΡΟΠΘΠ πὶ βἰῦ, 580- 

δαϊίο ὄρχον; ἀπο ἔοι]. ἴῃ χλάδον ἀθργανδυ Ῥούδθθύ. δ ]ΠἸοοῦ τὰ 

τρία, αᾶθ. Β6ΠῸΧ “Παλλαγῇ γτϑοπρουαίαθ 56. ΔΡΡ!Ιοαὔισατη Ῥγοπέρθαν, δαηῦ 

ὄρχοι {τ65, ἀμπελίδος, συχίδων, οὖ ἡμερίδος. Ουδθ ΟἸΠΪὰ ἴῃ ΒΘΗΒΙΠῚ 

Ια οὖ πθασδη [8.0116 ἀθύοτα μου ροβϑαπῦ. Ταπίαθαμι ρτδοίοσθα ἄλσος 

(α ρ!απύαύϊοπ, οἵ ῬΙαθομὶβ ἸΟθαη Ἰποχ ΟΟΠ Θγ πάθη], Τι6ρρ. 9417 ΠΕ). 

ΝΟ οοπγοηϊτοὺ ὄζον (ὅ65Ρ. 1917), ααϊὰ πὸ 46 ἀπὸ βὑνριΐα θα 46. 5{1Ὁ- 

Ρἰζαπι ογᾶϊπο (ὄρχῳ) ἃρὶτατ. 

998, ἐλαΐδας (δαΐ ἐλαίδας) ἅπαν ἐν χύχλῳ Β.. ΓΤ. Μαᾷ. 9. ἐλαίδος ἅπαν ἐν 
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ὥστ᾽ ἀλείφεσϑαί σ᾽ ἀπ’ αὐτῶν χαμὲ ταῖς νου- 
μηνίαις. 

ΚΗ. :1κχκούετε λεῴ᾽ χατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας 1000 

χύχλῳ 47. ἅπαν ἐλαΐδας ἐν χύχλῳ Ἀ. Β. Ο. Ῥ. ΑΙὰά. Βν. ἐλᾷδας ἅπαν ἐν 

χύχλῳ ρφτη. (Ε]. Ὁ. Μ. ρΡ. 509.) πᾶ. Βουρκ. Μοῖῃη. ΜῈ]1]1. ΒΙΌΡ. ἅπαν ἐλᾷ- 

δας χύχλῳ Βρομΐ]. Ὠϊη4. (1π Δηποί.) Βοίῃ. Β]. 1. ἅπαν γ᾽ ἐλᾷδας χύχλῳ 

Ε]Π15]. ἐλαϊδας ἅπαν κύχλῳ Βεϊδὶρ, Οοπη]. Ρ. 192. 10». δὰ ῬΉσγπ. Ρ. 59. 

Ῥοβίπϊαπθαν οοτΐο ὑγ65. ῬΡᾶθΟΠ65 οὖ ογθύϊοιβ, πὖ ἴπ το]! πὶβ νυν. 990 ---Θο7, 

Οἔ δᾶ ν. βίσοριι. 980. δορί ββίτηρ διιύθιη Ἰορὶζαν χύχλῳ, ΠΟ ΤῊΪΠῈ85 ΠΠΔΠῚ 

ἐν χύχλῳ. Ἐοττηδίαμι ἐλαὶς ἃ0 ἐλάα, αὖ συχὶς ἃ συχῆ, ἀμπελὶς ἃ ἄμ- 

πελος, ἡμερὶς, χληματὶς, οἴο. ΟἸγὰ5. ᾿π|6]Π1ρ]ῦ περιστοίχους ν6] στοι- 

χαδας ἀϊοῖαβ, 45. οἶτοδ, ῬγΔΘαϊα1η αἸΒΡΟΠΘΥΘ Τη05 ΥἹἀθίαν {πῖββ, ΟἿ. Τ οι. 

Ῥ. 1251. φυτευτήρια ἐλαῶν περιστοίχων χατέχλασεν. Ἡδτροοτδῖ. ἴῃ 1Πε- 

ρίστοιχοι. ῬΙαῦ. Τιοσρ. 941 Ε. πέριξ δένδρων ἄλσος περιφυτεύουσι. 

Οουτορύα υἱδίππα Ἰορὶ τα. ἅπαν ἴῃ ἰοἰγδηηθίσο ἀπθαρδοβίϊοο ΡῚ. 499, Ῥχο- 
ἀποῖϊξαν οομίτα ἴῃ ΒΘ ΠΆΤΙΟ ΔΙοπα Πα ἂρ. Αἰμθη. Ρ. 146 Ε. ἅπαν ἐπιτεϑέν. 

οἵ δὲ τὴν ὀσφὺν ἄχραν. ροίδ 46 Πὰσ τ φῬγδθοθροσπηΐ (ἀσδιητηδίϊοαβ 

ΒοΚΚΟΥΙ Ρ. 416, 11. Μοϊποκίὰβ δὰ Μοπδμασ. Ρ. ὅ1. ΑμΙψαγταύ δὰ Ῥιπα, 

ΟἹ. 3, 81. ϑριίζπον Ῥγοβοᾶ. ἄταθο. ὃ 28. ΕἼ16 πᾶῦ 1 16χ. ὅόορῃ. Οὗ οὔϊδπι 

Ῥοῖβ. Αᾶν. ρ.. 10. ΒΙοπιῆ, δὰ Ῥοῖβ. 42. [μοχ. ϑθριθυ. ρ. 410, 11. “παν͵ 
οἱ μὲν Ἴωνες συστέλλουσι χαὶ οἱ ποιηταί, οἷον “τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσϑη 

πεδίον (1]. ὑ. 1560.)," χαὶ οἱ ᾿“ττιχοὶ ἐχτείνουσι τὴν ὑστέραν. ῬγοδαοΙξαΣ 

ΒΟ Ποῦ ἴῃ 181. Επίπαν φτοάποία αἱζίπηα Ιορὶθαν ΑΘΒΟΒΥ]. ῬοῚΒ. 42. 
παράπαν ΑἸ πᾶ πη ΟΟΥΥἾΡΙδ, Ὑ6] ἴῃ 58 Π87}115, αὖ ἴῃ Ρ]. 9601. οὐ Απαχδπᾶν, 
5ΤΟΡ. 08, 1. πρόπαν (ἴῃ ν. 446..) Επτ. ῬΠοδπ. 180. οὐ πάμπαν (1ῃ ἐτὶ- 
τηθίτο) ἄσμᾶθο ἂρ. Αἴμπθη. ΧΙΥ͂. 6041 1). μύρῳ σε χρίσω πάμπαν εὐόσμῳ 
δέμας. Οδἴθττιπι οὔϊαμη πὸ ὙΘΥΒαΪ [Π 6556. ΔΙ Ι στ [6 ΠῚ ΒΈΒΡΙΘΟΤ. 

999, ἀλείφεσθαι ϑαϊ4. ἴῃ. Νουμ., ἀλείψασϑαι Ἰάθπι ἴῃ ζλεέννας. ΒΌΓΒῚ5 

ἴῃ ποὺ γοῦβα ἰαἴουο ουβοοθηϊζαύῦθ πιοποὺ ΜΆ]]ον, Οἵ, 1066. 

1000. λεῴ] λεώς ΑἸ 5. ἴῃ χόας γ. 148. τοὺς χόας Α. Β. Ἐ. (αὐ 

νἱὰ.) Γ. Ζ. δαϊα. (1ῃὰ ἀσχὸς Κτησ. οοα. Οχ.) ΒεοΙΡῚΊ. ΒΓ. οὐθ. τὰς χοὰς Ο. 

Ῥ. ΑΙά. δυϊά. (64. Μρᾶ.) τῆς χόας Ατηπηοη. ν. χόας. τοὺς χοᾶς ΒΓ. ἴπ ποῦ. 

ΝΌΡΕΣ ΟΥΔΙΠΤηΔΟΪΟΙ, αι (ἰβουη6) βἰαυαπηῦ ἰπίοσ χόας οὖ χοᾶς. 

Χοεὺς, ἀηᾶθ χοῦς οοπίγδοίαμη γοϊιιηῦ, γρϑύουϊθιι5 ἱρπιοίατῃ οτὰῦ, Ῥχοᾶα- 

οαπίαν Δοοιβαῦν! χόα οὐ χόακς Θοάθιη 716 απὸ βασιλέα οὐ βασιλέας. ἀφπῖ- 

ἀἰγι8 χοὼς, αὖ νεὼς, οδῇ ρα ποβίσαμη ἰπ Ῥὰο. 917. ΤΠΘβιη. 841. Ταὐϊ- 

γᾺΠῚ χοὶ παροὺ Απᾶχδμανϊαθβ ἂρ Αἴπμοπ. Ρ. 191. ἐν χοὶ χρυσῇ. ῬΊΆΤΑΙΟ 
χόες, ὁοπρὶὶ, ἀβαγραΐαν ἃ Ῥ]αΐοπο ΤΠθαοῦ. Ρ. 197. Αδοοπέαμη δοσαβδ Εν] 

ΒΙΠΡΊΠΑΥΙΒ. ΒΔΟΡΙ 5. ἴῃ πὰ [ἌΡα]ὰ πὸ πποπῖζο Ἰθοΐοτο πιαίαν]." (ἘΕ]1]51) 

“ἼἸη ΤΒοβιη. 847. ΠΠΡΥῚ πο χοὼς Ῥγοθοηῦ, 56 χοὸς, αποὰ Ῥαοῖβ ἀποσῖθ 
ν. ὕ91. γοβύυαϊ." (Ὀ1η4.}) χόας οϑῦ ῬΙαῦ. ΗΙΡΡ. Μ. 388 ἢ), Υ. Διμπῖοη. Ρ. 148. 

θαι ἌΆ]οἸς, Ρ. 238. 5ᾳ. Ηΐὸ μηα]η τοὺς Χόας οἵ, 96]. 

“Ὁ 
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, 5’ ΠΩΣ ΤᾺΝ πες , -Ἃἃ Ν᾽ ὉΝ ΠΡ ΡΑΣΕῊΝ ΑΝ 
7είνξιν ὑττὸ τῆς σάλστηιγγος᾽ ὃς δ᾽ ἂν ἐχσιίη 

σερώτιστος, ἀσχὸν Κτησιφῶντος λήιμεται. 

41. ἊἋ παῖδες, ὦ γυναῖχες, οὐκ ἠχούσατε; 
χχγ' Θῷ ω Τ΄ί » 1ἰ δρᾶτε; οὔ χήρυχος οὐχ ἀχούετε; 
5. - - - «ναβράντετ᾽, ἐξογυτᾶτε, τρέττξι᾽, ἀφέλχετε 100 
τὰ λαγῷα ταχέως᾽ τοὺς στεφάνους ἀνείρετε" 

φέρε τοὺς ὀβελίσχους, ἵν᾽ ἀναστιείρω τὰς χίχλας. 

ἘΝ). Ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας, Στρ. 

μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, 

ὦνϑρωτιξ, τῆς τεαρούσης. 1010 

Ζ1. 11 δῆτ᾽, ἐγεειδὰν τὰς χίχλας 

ὀγττωμένας ἴδητε; 
ΧΟ. Οἰμαί σε καὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 
211. Τὸ 7εὔρ ὑχιοσχάλευε. 
ΕΥ (7). Ἤχουσας ὡς μαγειριχῶς 1010 

χοιιιμῶς τὲ χαὶ δειτινητιχῶς ἢ 5 ῇ - 

1003. οὐκ ἠχούσατε;} οὔχουν ἁνύσετε; ΤΟ γάοιι5, οὖ ἴῃ πῃ, 049, ὁ" 

οὐχ ὠχούετε ἴπ ἢπ6 ὙΘΥΒ118 ῬΓΟχί πη, Τρ. ΠῸῚ ἱππ]Π 6 Υῦ0 πίοι ρο] δ! Οἢ 61 

Πΐο βαδρίοαῦιν, (ΟΥγΘοὐ ΟΠ θ. 6715 Ῥτοραῦ Μοΐπ. Οἱ. οὐχ ἀνύσετέ (ν0] 
οὐχ ἄν.) τι; 

1006. τὰ λαγῷα, τάχέως --- ΑἸ. νὰ]σ. τὰ λαγῷα ταχέως, ---- Ε]ΙΗ8]. 

Ἠὶμα. Β]. Βεουρκ. Μοῖη. ΜᾺ]]. ΠΡ. στεφάνους ἀνείρετε  Ῥ]αΐο ὁομη. 
80. Εύγιῃη. Μ. 100, 88. σχοίνους λαβὼν ἀνεῖρε τὰ χρέα. Ἡογοά. 1Π|. 118. 

ἀνείρας περὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου. (γι. στεφάνους ἐξαίρετε (ὁ ἔΓ6 γυ 6). 

1007. ἕν᾽ ἀναπείρω νυα]ρο, οομβοηθοηΐο αἰ ἴῃ ναπείρατε. ΜοΥθαηι 
7στείρω ΥὙΑΥΒΒῖη6. ἃ Αὐὐϊοῖ5 Ροοῦϊβ ἀδανραΐαν. “Παπείρας πα θοῦ Εατρ. 

Ῥποθη. 20. ἐμσεείρας γὰρ οι5. ἱποουίι5 ΠΠο5. ὅ14, ἀναπαρῶ Μδομο ἃρυᾶ 

ΑὐΒθηδοιηι Ρ. 9549 Ο., αἀπἰ ἱπύον Αὐδίοοβ τϊηΐηο οδῦ πα θοηπ5. Του οι πὶ οδύ 
ἀμπεπαρμένον, απο ἸορΊαΥ βαρουῖαβ ν. 1790. Τὰ Ποῦ γοῦϑιι ἵνα πήξω 

Ἰλυαᾶαῦ ῬΟΙΠχ 10, 90. ἀπά Βοηί]οῖα5. (1π Ερ᾿βύ. δὰ Ἡοιμβῦ. ρ. 308.) ἔδοὶξ 

ἵν᾽ ἀναπήξω. Νοδίοι ἘΠ]. 848. λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι. ἘΤΙΜΒ5Τ,.. αὶ Βεοπί- 

1611 ὁομ] οὔτι γα πι δἰπο οαπϑδ τοοορὶύ. ΟἿ. Ἡοπι, Π, β΄. 420. σπλάγχνα δ᾽ 
ἄρ᾽ ἀμπείραντες. Ἡοτοά. ΤΥ. 94. ἢν μὲν δὴ ἀποθάνη ἀναπαρείς. 108. ἐπὶ 

ξύλου μεγάλου ἀναπείρας. Ἐπτ. ἜΠ65. Ὁ14. ἀμιπείρας δάχιν. ΟἸοΟΒΒΘΙηἃ 

γιαοίαν πήξω. 

1010. ἄνϑρωπε Ἰἴρτὶ οὐ δα14. ἴῃ ζηλῶ. Ὠϊη. ΜοΙη. ΒΡ». ὥνϑρωπε Ἐ]Π15]. 
ὦνϑρωπε ΒΒ]. 1. ΜῈ1. ΟἿ, δα 1108. 

1012. ὠπτημένας 4. 

1015. ἤχουσας ΟἸΟΥΒ. 56. ἰρϑαμη ὩΠ]ΠοΟααϊθαν, αὖ ἰῃ 890. 1042, Ὧχ. 
ἠχούσαϑ". 



100 «ἹΡΙΣΤΟΦΙΝΟΥΣ 

αὑτῷ διακχονεῖται ; 
ΓΕΩΡΓΟΣ. 

Οἴμοι τάλας. «11. Ὦ Ἡράχλεις, τίς οὑτοσί; 

ΓΕ. Ἵνὴρ χαχοδαίμων. 411. Κατὰ σεαυτόν νυν τρέττου. Ι 
ΤῊ: Ὦ φίλτατε, σττονδαὶ γάρ εἰσι σοὶ μόνῳ, 1090 

μέτρησον εἰρήνης τί μοι, χἂν τιέντ᾽ ἔτη. 
ἯΙ: Τί δ᾽ ἔπαϑες; ΓΕ. ᾿Επετρίβην απτολέσας τὼ βόε. 

41. Πόϑεν; ΓΕ. ᾿ττὸ Φυλῆς ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 

1011. αὐτῷ Α. Β. Ο. (γε δ48. βιργ. ἴπ Β.) οἵη. ἃ. αὐτὰ ἢ. αὑτῷ γε Ὁ 

ΑΙ4. αὑτῷ Βοηΐ]. Ῥοτβ. Βυ. οἷο. 

1018. ὦ βΒιργυ. ἴῃ Β. 

1019, σεαυτὸν ἃ. Β. σαυτὸν Ο. Β. γυν)] νῦν Α. Β. Ο. Ἐ. ΑἸά. 

1021. χἂν πέντ᾽ ἔτη] χὰς πέντ᾽ ἔτη 868]. (οἵ. 561|0].} χεῖς πέντ᾽ ἔτη 

Ἐ]Ιη5]1. χἂν πέντεϊες ΒΟ]. (011. 188.) Νοὸπ Ορὰβ τη αξίοπθ. Οὐτηΐοας 

Ἰϊοοπίϊα ἔτη ροπῖδαν, ααδδὶ τηθηβατα ἃ]Π]14 πὰ ἸἸαπ]ᾶδ. Του ΘΠΪ1 ὯΝ 

Ῥδοο (σπονδαῖς) 58} νἱπὶ ἤριτα. 3601: ἀντὶ τοῦ εἷς πέντε ἔτη. Βοᾶᾶδδ᾽ 
ΔηρΊοο, ὑποῦρῃ ἰ6 θ6 Ραὺ ἔϊνθ γ8875. Ρ]. 1296. ἐὰν ἀναβλέψῃς σὺ 

χἂν μιχρὸν χρόνον. 9406. ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινὰ 1 χἂν (ν]5Ὸ χαὶ) σύχι- 

γον. ὕοβρ. 92. ἢν δ᾽ οὖν χαταμύσῃ χἂν ἄχνην. Νὰ. 1180. χῶν ἐν Αϊγύ- 

πτῳ τυχεῖν ὥν. Τιγ8. 611. εἰ γὰρ ἐνδώσει τις χἂν σμιχρὰν λαβήν. ΠΏ ΘΟΟΥ. 

ΧΧΊΠΙΠΙ. 85. ἀλλὰ τὺ, παῖ, χἂν τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι δέξον. Ῥ]αΐ. οοτα. 

80. ὅ6801. ὕ8βρ. 1812. ἅψαι μόνον σὺ χῶἂν ἄχρου τοῦ ΠΙορσίμου. ΑἸΟΧΙΒ 
Αἴμοπ. Ρ. 8 Ε. χἂν χύαϑον. Μοπδῃᾷ. Μ|5. ΕὟ. 18. εἴσελϑε χῶἂῶν νῦν, ὦ 
μαχάριε. ὅορῃ. ΕἸ]. 1482. ἀλλά μοι. πάρες 1 χἂν σμιχρὸν εἴπεῖν. ΑἹ]. 1078. 
χἂν ἀπὸ σμιχοοῦ χαχοῦ. Ἰλιοῖδῃ. Β᾽5 δόοαβ. 10. πολλοὺ γὰρ οἱ χἂν ἐπὶ 

τριωβόλῳ διαρραγῆναι ἕτοιμοι. Πού. Ῥτάᾶθο. 9. εἰ δὲ χἂν μιχρόν τι παρα- 

βαίης. Τ). Μοτῦ. ΧΧΠΙΠ. 1. βούλομαι κἂν πρὸς ὀλίγον ὀφϑεὶς αὐτῇ κατα- 

ὙΠ πάλιν. Τ)6 πῃ. ὁ. 18. παιδείᾳ χἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον ὡμιληχκώς. Ἐπρ. 31. 

χἂν ἕνα τινὰ προσαγαγέσϑαι. ὃ. Ματο. Ἐν. ΥἹ. ὅ6. ἕνα χἂν τοῦ χρασπέ- 

δου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται. Οἵ. οἴϊατη δὰ Αν. 611, Ἀδη. 81. Εἰο0]. 920. 

1092. τί δ᾽ 110τὶ. Καδύ. ΒΓ. οἴο. τί ΑἸά. Ἐ]Πη8Ι. ἐπετρίβην Α. Β. Ο.. 

Ῥ. Τ΄' 4. 8681. Βοηύ]. ἹΚαδὲ. οἷο, ἐπετριβόμην Ἐ. ἐπετρίβειν ΑἸά. συνετρί- 

βην Ἰδοπηπιὰ 5080]. Ι 

1028. πόϑεν Α. Β. Ο. Β. Τ΄' “1. ϑἴεριῃ. Βγχ. ἱπ φυλή. ΒΥ. ἘΠΤΩΒ]. οἵα. 

πόϑεν γ᾽ Ῥ. ΑἸΙά. πόϑεν δ᾽ Ἐ]ΠΙΒ]. δὰ Οοᾶ. (0]. 18. Αἀ4. ῬΙΌΟΡΥΙΟ βθηβιυς 
δοοῖρὶξ αἰύου. 51ὸ Τπᾶϊδαν πη ποῖ ΡῬΊ]. 1005. Οδὔθγιιη. ποΐαπᾶδ ἴῃ μο6 ἸοθΟ. 
ἰοῦπ5 ἀασὶαβ, ααἱ πῃ ΑἸ ἸΠδ γοΘΆ}}}}} σιόϑεν 5Υ]1ῦ8πη οδαϊῦ. 81. ῬΙαῦ, 
888, χαὶ χατεγέλων γ᾽, εὖ οἵδ᾽ ὅτι. Β. χομιδῇ μὲν οὖν. Ἐρο]. 1087. ποῖ 

τοῦτον ἕλχεις σύ; Β. τὸν ἐμαυτῆς εἰσάγω. (αἱ {γ65. ὙΘΙΒΒ. 51ΠῸ ὀαβας 

γἹ 051 νἱἀοπύαν Επσοτο Ῥυδοῖ, Τιγ5. Ρ. ΧΧΥ͂Ι1.) Ἠουμῖρρ. Σρατ. Εἰ, ὙἼ1Π. 

τίς ἐσϑ’ ὁ πωλῶν τἀνδράποδ᾽; Β. ὅδ᾽ ἐγὼ πάρα. Μποβίπιδοι. Αὐποπ. 809 σα 
ἰχϑύδιον (Ἰχϑύδι᾽ τοοῖο Τλανγ68.). ὄψον δ᾽ ἂν λέγης ἕτερον οἷο. Νιν. 99. 
ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πιατέρ' ἐλαύνεις δρόμους. Ἄο8ρ. 9607. ὦ δαιμόνιε, 
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“1. Ὦ τρισχαχόδαιμον, εἶτα λευχὸν ἀμτέχει; 
ΓΕ. Καὶ ταῦτα μέντοι νὴ “1΄ ὥττξερ μ᾽ ἐτρεφρέτην 102 

ἐν χεᾶσι βολίτοις. «11. Εἶτα νυνὶ τοῦ δέει; 

ΓΕ. 1:τόλωλα τὠφϑαλμὼ δαχρύων τὼ βόε. 

.411λ᾽, εἴ τι χήδει “Ιερχέτου Φυλασίου, 
ὑχεάλεινμον εἰρήνη μὲ τὠρϑαλμὼ ταχύ. 

41. 4λλ᾽, ὦ πονήρ᾽, οὐ δημοσιεύων τυγχάνω. 1090 
ΓΕ. 19’, ἀντιβολῶ σ᾽, ἤν στως χομίσωμαι τὼ βόε. 

41. οὐὺχ ἔστιν, ἀλλὰ χλᾶξ ττρὸς τοὺς Πιττάλου. 

ΓΕ. Σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 

ἐς τὸν χαλαμίσχον ἐνστάλαξον τουτονί. 

ἐλέει ταλαιπωρουμένους. ν. 1029. εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα. 

Τιοαοοπ ἃΡ. Ηδβυοι. 5. ν. Παᾶπις: “Ὑπέρβολος τἀχπώματα χατεδήδοχεν (1. 

χατ. τἀχπ.). Μοπαπηα. ϑηξ. Μομ. 22. ἅπαντας αὑτῶν χρείσσονας ἀνάγχη 

ποιεῖ. ἘπΡΟ]. ὁοιη. 11. 498. τὰ συχάρι᾽ (9) ἐποίησε μυττωτὸν πολύν. θἊΥ, 

ἘΠ. 894. οὐπώποτε χοὰς (οὔπω χοίς ποτ᾽ ἢ οὐδὲ χλῶνα μυρσίνης 1 ἔλαβε. 

ἘχΧΘηρΙα, ἴθ ααἰθβ πῈ}1ὰ ἰπύουνθηϊδ ἱπύθυραποίϊο, πᾶρο5. Αοπ. 1000. 

᾿ἀχούετε λεὼ οἴο. Νὰ. 817. οὐχ εὖ φρονεῖς μὰ τὸν “]Πα τὸν ᾿Ολύμπτον. 

Τ,γ5. 34. χαὶ νὴ “ία παχύ. Β. κάτα πῶς οὐχ ἥχομες; (ΘΒ. Ἰοθο5. βϑῃϊββὶς- 

Τὴ05 θοῦ ἰθηΐαγαπὺ νἱνἹ ἀοο1.) γο5ρΡ. τ0 1. ταῦϑ᾽ ἅπερ ἐχεῖ προιίττεται. 

Τ,γ5. 102. ὁ γοῦν ξιιὸς ἀνὴρ οἷο. 190. αὐτίχα μάλ᾽ ἐπανέρχομαι (1. ἀνέρχ.). 

ΝΠ]. ΟἸΠΪπΟ ἴῃ Πᾶῦ Τὸ Οθηβίοπθμι πα ρθθηῦ νοοαθα]α αἸΒ.]] ἃ. 1)6 

ἘΥΙΒΥ 1115. αἀἰοαη δα ΝΡ. 884. 

1094. τρισχαχοδαίμων Ἀ. Β. Ῥ. νι]ρ. τρὶς χαχοδαίμων ΕἼ]Πη8]. τρισχαχό- 

δαιμον Ἐ. Ὀϊπᾶ. ΜῈ]: Μοῖη. ἘΠῸΡ. χαχόδαιμον διϊ. ἴῃ ἀμπεχόμενος. 

Β΄ ὦ. εἶτα δὴ λεύχ᾽ ἀμπέχει; ΟἿ. Ῥ]. 1199. 

1095. ὥπερ Β. Ο. Βρομΐ]. Βδῖβκ. Βυ. όπερ (510) Β. ὥσπερ Δ. ΑἸά, ἸΚυδ6. 
ἐτρεφέτην Β. Ο. ΒΗ. ἐτραφέτην Δ. Οἷ, δὰ 989. 

1098. κήδει (΄. Τὰ. κήδη Δ. Β.-. «Ἱερχέτου] ἈΡ ποιηϊπαῦινο “]έρκετος. Θποᾶ 

ΠΟΙΟῚ 11}}1{15 οδϑὺ ἴῃ Ἰηθπαπηοπίο Αἰὐοο ἂρ Βοροϊηι. 1. 290. ὈΙΝΏ). 

“Ἰερχέτης μαοὺ ΞΟΠ]. δᾷ 1018, Θὰ. “]ερκύλου, αὖ ἴπι ὕ85ρ. 18. 

1029. τὼ ᾿φϑαλμὼ Β. Ο. Β. τὼ ὀφϑαλμὼ Δ. 
1082. οὐκ ἔστιν, ἀλλά] ἄπελϑε ϑιαϊᾶ. ἴῃ Σπίτταλος. χλᾶε Ο. Ἐ. 1. 

γάε ἃ, Β. Ζ. τοὺς Πιττώλου Ἃ. Ἐ ποῦ, π᾿ 185.) (Ὁ. Β' Τὸ τ΄ 21. 

γα]σ. Πἰπᾶ. Μοὶμ. ΜᾺ]1]. ΠΙΌΡ. τοῦ Πιττάλου Β.. Γ. ὁοτν. Μ6ᾶ. 9. Β6ΠΗ]. 

ΒεοΙρ. τοῦ Σπιττάλου ϑιυῖϊά. ἴῃ Σπίτταλος (θα. Μοά. τοὺς σπιττάλους 

ὁοα. Οχ.) τὰ Πιττάλου. Ἐγ᾿ίΖβοι. (9“4ππη. Απη. 1829. γ. 19.) ϑιθδπα]!ο μά πηι 

μαϑητάς. ΟἿ, 1299. γ65ρ. 1482. Υἱάοπάσμη δαΐοιη πῃ τοὺς ΣΠπιττάλου Ρούϊα5 

Ἰοροπάμππι εἰ. Ῥαθ]ΪοΘ. πηραϊοίμδιη οχθσοθραῦ ΑἰΠθμῖβ πὸ ῬΙ{8]π|8. 5ῖν6 

δρ τὰ 18. 
1084. ἐς Α. Β. (πἱ [11ου) ὨΙπᾶ. εἰς Β. νὰ]ρ, ἐνστάλαξον Α. (ὐ. ἔνστα- 

δον (ΒΈΡΥ. λα) Β. 1. αᾳ. ἔνσταξον (ὕ 68Ρ. 102). 

11 
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41. Οὐῆ ἂν στριβιλικίγξ, ἀλλ᾽ ἀπιὼν οἴμωζέ ττοι. 1088 
ΓΕ. οἴμοι χαχκοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοιδίοιν. 
ΧΟ ἁνὴρ ἐνηύρηχέν τι ταῖς ᾿ς ἄγντ. 

στιονδαῖσιν ἡδὺ, χοὺχ ἔοι- 
χεν οὐδενὶ μεταδώσειν. 

1 Κατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι" 1040 

τὰς σητειίας στάϑευε. 

ΧΟ: Ἤχουσας ὀρϑιασμάτων; 
211: Ὀπτᾶτε τἀγχέλεια. 
"ΟΣ “Ἵ:ιοχτενεῖς λιμῷ ᾽μὲ χαὶ 

τοὺς γείτονας χγίση τὲ χαὶ 1040 

φωνῇ τοιαῦτα λάσχων. 

241]. ὈὌσπτᾶτε ταυτὶ χαὶ καλῶς ξανϑίζετε. 

1085. στριβιλιχὶγξ Α. Β. Ο. να]ρ΄. στριβίκίγξ ᾿. στριβιλίχιγγ᾽ (6 αὐτα] ἃ πὶ) 

ὁοπΊ. Νοῖη. Βθάᾶθ, ἢ 6 ἐδ πη. 111Ὸππὶ απὶᾷ 6 τη. Ξ6Π0]: ἀντὶ τοῦ οὐδὲ δανίδα 

στρίβος δὲ χαλεῖται ἡ λεπτὴ χαὶ ὀξεῖα βοή. λίχιγξ δὲ ἡ ἐλαχίστη βοὴ 

τοῦ ὀρνέου. Οὗ, 68Ρ. 215. ὅσον στίλην. Ῥταθβίαῦ ἔουβδῃ στριβιλιχίξ. Υ͂, 
δ Αν. 961. ἀλλὰ πιὼν Ἐ. ποι ἃ. Ο. Ρ. ΑἸα. Βτ. ΕἸπιΒ]. Τ)1πα. ΒΓΕ 
Μοὶπ. που Β. ΒΕ. πὶ. τθα6. Ζ. Βουρᾷ. ΜῈ11. Β1ΡΡ. μου Ἐ.. τι. ὑσῃ. Ῥυδοβίδῦ 
ΟἸΠΠἾΪΠΟ ποι, αποὰ ροπᾶρας οὁχ ἀπεών. Οἵ. δὰ 949. 

1086. βοιδέοιν Ο. Β.. Ε]πΙ8]. οἷο. βοϊδίοιν Ἀ. Β. νὰ]ρ. Βοίδεον, αὖ γοΐίδιοι 
δοίδιον, προχοίδιον, γρῴδιον, διπλοίδιον, ἡμιδιπλοίδιον, οἰζυρὸς οἷ. 

Υ. Ῥίδιβοπ. δ Μορυίη ρ. 2106. Εὐίαπι βούδια (δ 8]. προχούδιον) αἰχίξ 
Ἡδιτηρριβ, 81 ἢἤδοβ Παθοπᾶδ οϑὺ Απὐϊαυ ἰδέα Ῥ. 8ῦ, 29. Οὗ Μεῖπ. Ε 

Οοτι. 11. 898. βοιδάριον οϑὺ ΕὟ. 2. 
1057. ἀνὴρ ΠῚ] οὖ νυ]ρ. ἁνὴρ Ε].η8]. οἷο. ἀνεύρηχέ τι ΤΌΥῚ 6 Δ 

ἀνεύρηχέν τι Βτ. ἘΪΌΡ. ἀνηύρηχέν τι Ε]πΙ8]. ἐνεύρηχέν τι ΟΡ Υ. Β]. ΒΟΙΡῚ 

Μ]1]. ἐνηύρηχέν τι Μεοῖη. Ὀϊμά. ἘΕΧΘΙΩΡΙ τη. Πα]π8 ΘΟ Ροβιτϊ ἀθβί θυ 

ΤΟΡτδ θα. Ἶ 
1089. οὐδενὶ ΠΟτὶ οὖ γσὰ]ρ. οὐδ᾽ ἑνὶ Ῥοτβ. (Ρυδοῖ. Ηδθο. ν. ΧΧΧΥ͂.) ἘἸΠΙΒΙ 

(ᾳαϊ, “Ἡἴπο τηδηϊξοδύπμη οϑῦ νούθυοθβ αἸχίβϑθ οὐδ᾽ ἑγὴ αἰν βίη, αὖ πιοπαϊ 

Ῥοῖβοπ. Ῥυδοῖ. δα Ηθο. ρ. 84.) “οὐδ᾽ ἑνὶ Ῥουβοπῖβ, π6 ἰοῦαβ π᾿ αἹ Εἰπηὰπ 
ΒΥ ΠΑΡᾶμ νοοὶβ ὑπῖβυ ΠᾺΡα6 οαααῦ: ἀπᾶθ ηἷπα ἔαϊέ Ῥουβομὶ 5.0 6Π|0 Δ 8 
γΙάθ. ὀχθηρ]ὰ δ ϑορῃ. Οβᾶ. Τ΄ 867. ἃ τὴ8 ἃ] αία." (θ1π4.) ΟΥ̓, ΗΕ ἯΙ 

ΕἸ]. Ὁ. ΜΝ. νΡ. 101. Ε]π|8]. Βά. Βον. ΧΧΧΎΥ͂ΠΙΠΙ. τό. 

1040. χατάχεε Ῥ. οὺ ον Ἐ-: 
1041. στάϑευε Β. Ἐ. τάϑευε ἃ. Ὁ. , 

1048. ὀπτᾶτε] Δῃ ὄπτα σύ (οἴ. 1040). ϑ'οᾷ ορδίαῦ ν. 1047. 
1044. λιμῷ μὲ νυ]ρ. λιμῶ ᾽μὲ Μοῖῃ. ΜΠ. πᾶ. Τοοῖθ, οἱ που. 
1045. τοὺς Β. Ο. ΒΕ. τὰς Α. χϑίσσῃ Ἀ. ΑἸ. Βε. χνίσῃ Β. Ο. 1. οὐπὶ 

Ἐ]Π151. Τἰπᾷ. οἷο. χνήσῃ Ῥ. Β. “Π)ὸ βουϊρύατα πα7ὰ8. νοοῖ οουαηῦ » ΘΠ πὰ 

ἐἰοῖ, Κ51 χνίσσα αἰχίβϑομὺ νϑύοτοβ, ἰπ χνέττα νυ αββοπὺ Αὐθϊοῖ." (Β]μ151.). 
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; ΠΑ,ΡΑΝΥΠΦΟΣ. 

“Πιυκαιόττολι «“Τιχαιότεολι. “11. Τίς οὑτοσί; 
2, ΄ ν Ἶ 

ΠΑ. ἝἜπεμι"έ εἰς σοι νυμφίος ταυτὶ χρέα 

ἐχ τῶν γάμων. 11. Καλῶς γε ποιῶν, ὅστις ἦν. 1080 

1.4. ᾿Ἐχέλευε δ᾽ ἐγχέαι σὲ τῶν χρεῶν χάριν, 
ο λὰ ’ ᾽ ᾿] Ν Ι ’ 

ἕνα μὴ στρατξύοιτ᾽, ἀλλὰ βινοίη μένων, 
ΑΣ Χ ϑη ἢ Γυ Ὡς ΡΣ τὰ ο ἐς τὸν ἀλάβαστον χύαϑον εἰρήνης ἕνα. 

1048. “Π)ιχαιόπολι. «71. τίς οὑτοσί; τίς οὑτοσί; να]ρ. ΜᾺ]]. “]Πιχαιόπολι 

“Ἰιχαιόπολε. «11. τίς οὑτοσί; Το ῦν. ὈΙπα. Β]. Βουρκ. (πὶ ποί.) Μοίη. Ἐ10}0. 

Ῥ͵Ο. Μ|1]]. ἰπ πού. Ἡθούθ: οἵ. 823, “]Ἱχομόπολι “1ιχαιόπτολι, φαντάδδομαι. 

Ραμ ἃρίθ {ΠΠπᾷ τίς οὑτοσί τοροϑῦϊδ Π]ΟΆΘΟΡΟ] 15, Οα} 5. ΠῸΠ τη] 1 

τοίου ὁορ ΟΒοοσο απἰ5 Δάνοπουῖύ. Προῦθ ΠοΡγᾶθαβ.᾽" (Π]1πὰ.) 

1049. ταυτὴ χρέα Ο. Β.. νυ]ρ. ταυτὴ τὰ χρέα ἈΑ. Β. Γ. 4. ἔπεμψέ τίς 

σοι τὰ χρέα ταῦτα νυμφίος Βν. (ΟἿ. Ῥᾶο. 192. ἥχεις δὲ κατὰ τί; ΤΡ. τὰ 

χρέα ταυτί σοι φέρων.) “Ἡοοῖς. ἀθοβῦ ἀὐθϊοα!ιβ. Τία βᾷθ6 06 βο]θηῦ ΑἸοὶ, 
απαηᾶο δειχτειχῶς Ἰοααπηύιν. Ὀἰχὶδ ποβίου ταυτασὶ λαβὼν ὀχτὼ δραχμὰς 

ΒΌΡΟΙΙ5. ν. 190. τρία γε ταυτὶ γεύματα 187. τουτὶ πτίλον σοι ὥ8ῦ. τήνδε 

μαζίσχην Βα. 1106. τουτὶ τέμαχος 1171. τουτουὶ «φαγεῖν ἐλατῆρος 1181. 

οὑτοιὶ μύχητες ἌοθρΡ. 202. τηνδὲ δὲ χλαῖναν 1182. οἷδὺὴ πρέσβεις 1)γ5. 

1012. τουτονὶ νεχρὸν απ. 110. τονδὺὲ λύχνον 00]. 27. Τία (1115 ὡρτα 

Αἴμποπ. Ρ. 481 Α. χαὶ δέξαι. τηνδὺ μετανιπτρίδα τῆς ὑγιείας." (1]Μ8].) 

Αἄάθ Αοῇ. 980. τήνδε φιλοτησίαν. 900. ταυτησὶ δραχμῆς. ἘπΟΙ]. 1100. 

δᾷδα ταυτηνί. Ἀν. 17. τουτονὶ χολοιόν. ῬῚ. 221. τουτοδὴὲ χρεάδιον 999. 
ἄμητα προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονί. ΕΡα]. ἂρ. Αἴπθη. 809 1. ὀπτήσιμον 

γογγυλίδα ταυτηνὶ φέρω. ΟἿ. ἀᾷ 960. ΡΙ. 227. Ἐ]ΤΗΕ]. δα ΗθγδΟ]. 81. οἰ βὶρ. 

Οοπ]. Ρ. 118. 

1000. γε οι. (. Ῥ. ΑἸά. ποὴ ἃ. Β. Β. ὅστις περ ἦν Ῥ. ΑἸά. 

1001. ἐχέλευε] Ηΐὸ ποβοῖο ἃ ριδοϑίοῦ ἐχέλευσε, ἀαππὴ το Ργαθοθββουὶῦ 
ἔπεμψε 1049. Οἷ. δα 960. δε οἵ. ΡΙαῦ, ῬΠαρᾶν. Ρ. 228 Β. ἐμῶν - χαὶ 

προάγειν ἐχέλευε. οὐ ἃ ΝᾺΡ. 1457. 

1002. στρατευόιτ᾽ Β. (ἴπ τὰ5.) Ο. Β΄. στρατεύηται ἃ. στρατεύητ᾽ Γ. (γα. 

ὕνα μὴ στρατεύητ᾽, ἀλλὰ βινῇ καταμένων. βινοίη Α. Β. να]ρ. χενοίη Ἰ᾿. 

“δ βἰ σα Ποδίοπο χενεῖν ππιβα πὶ νἱἀθῦθυ ἀἰούιχη 6586.᾽ (Π1π.) βενήσομεν 

ΤΟΡΟΒΌΘΥΪπΙ οὐΐαπι Τγ8. 1166. Οἵ, δὰ Βᾳ. 811. ΝᾺΡ. 1101. 1511. Ῥὰο. 841. 

Ἔδη. 148. οἷο. ϑδθρθ Ρουγίαηθι ἴῃ ΠΠΡΥῚ5 βὶ οὗ χ. ὅ1ὸ χοιδαρίω Ῥ7Ὸ 

βοιδαρίω ὃ. ἴῃ Αγ. δ8ῦ. Οουγιρίθ!α οὐἵα δῦ παπᾶ ἄπθ16 οχ βἰ πη] ἐπα ]Π6 

Ἰιξογασιη βὶ οὐ χ, αὖ 501101 5ο]οπῦ ἴῃ 110 118. 
1008. ἀλάβαστον Ἀ. Ο. ᾿. οὐ δυϊάαβ 5.ν. ἀλαβαστσϑήχας. ἀλάβαστρον Β. 

Ξ6Π01: ἔστε δὲ λήχυϑος ἡ ὦτα μὴ ἔχουσα, ἧς οὐχ ἔστι λαβέσϑαι. Οἷ. ἘῪ. 

409. ἀλαβαστροϑήχας. Οταϊοῦ. Αὐποι. 201 Εἰ. εἶϑ᾽ ἁλάβαστος εὐθέως ἥξει μύ- 
ρου. Τγοπι. Ρ». 410. τὰς ἀλαβαστροϑήχας (δὰ 11011). ΤΠ Θοον. ΧΥ͂. 114. Συρίω 

δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα. Ἠογοᾶ. 1Π. 20. 5. Μαίι. Εν. ΧΧΥῚ. 0. ἀλά- 

Ἰὰς 
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“11. Ἵπόφερ᾽ ἀπόφερε τὰ χρέα καὶ μή μοι δίδου, 
ὡς οὐχ ἂν ἐγχέαιμι χιλιῶν δραχμῶν. 105 

24λλ᾽ αὑτηὶ τίς ἐστίν; ΠΑ͂. Ἢ νυμφεύτρια 

δεῖται πταρὰ τὴς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 
41. Φέρε δὴ, τί σὺ λέγεις; “Ὡς γελοῖον, ὦ ϑεοὶ, 

τὸ δέημα τῆς νύμφης, ὃ δεῖταί μου σφόδρα, 
ὅτεως ἂν οἰχουρῇ τὸ “τέος τοῦ νυμφίου. 1060. 
Φέρε δεῦρο τὰς σ:τονδὰς, ἵν᾿ αὐτῇ δῶ μόνῃ, 
ὁτιὴ γυνή ᾽στι τοῦ ττολέμου τ᾽ οὐχ αἰτία. 
Ὕγιεχ᾽ ὧδε δεῦρο τοὐξάλεισετρον, ὦ γύναι. 
Οἶσϑ’ ὡς :τοιεῖται τοῦτο; Τῇ νύμφῃ φράσον, 

βαστρον μύρου - βαρυτίμου. ᾿λάβαστος ἴοττιηα Αὐἰίοα οϑῦ, ἀλάβαστρος. 

γα]ραν5. Υ. Μδαββδο, δά Ἠδυροοταῦ. ἴῃ ἀλαβαστοϑῆκαι. ΤΒοΙη. ΜΙ. ἴῃ ἀλά- 

βαστον. Ἐϊαδύ. Ρ. 1161, 29. Οὗ, δᾷ Τιγ8. 947. χύαϑον] κύσϑον Ῥ. 

1054. χαὶ μή] Βοτῦ. μηδέ. 

τοῦδ. οὐχ] Εοτί. οὐδ. χιλίων Α. Β. Ο. να]ρ. μυρέων Β.. χιλεῶν Ὀ1πᾷ. 
Βοῖρκ. Μα]11. ΒΙΌΡ. ρτον. Μοῖῃη. Οἵ. δὰ Ῥδο. 1287. 

1007. τι σοὶ νὰ]ρ. Βεῖρκ. Μεοῖπ. ΜΠ]. ὈΙπά. ΕἸΡ}0. τί σοι Ὠϊηᾷ. οἹΐη. 

1062. τ᾽ ἀ. Β. νὰ]ρ. δ᾽ Β. ἀξία ναϊ]ρ. αἰτία ΒΙ. 1. Μεΐη. ΜΆ1. Ὀῖπά., 
ἘΠ1ΡΡ. Οομεύ. Μᾶνιρ. ὅϑηβιιβ αἰτέα ροβύαϊαῦ. Οὗ, δὰ 688. 641. 

1068. τοὐξάλειπτρον] Θᾳ. τἀλάβαστρον. 

1064. οἶσϑ'᾽ Β. Ο. Β. νι]ρ. ἔσϑ᾽ Α. οἶσϑ᾽ ὡς ποιεῖτε τοῦτο Ἐ.. (16. εἴπ 

τὰ5., αὖ νἱᾶ.) “1. πα. ΒΕΚκ. Βουρκ. Μϑίη. Μα]]1. ΕΪΌΡ. οἶσϑ'᾽ ὡς ποιεῖτε; 

τοῦτο Β. οἷσϑ'᾽ (ἴσϑ᾽ Α.) ὡς ποιεῖται τοῦτο Ἀ. Ο.. Ρ. οὐ (ποεῖται) Γ. Μ6α. 9. 
ΑἸΑ. Βε. ΕἸΠ151. οἶσϑ᾽ ὡς ποιείσϑω τοῦτο 601]. Ε]Π15]. οἶσϑ᾽ ὡς ποιείτω" 

τοῦτο --- Βεϊβῖσ. δἃ Ορᾶ. Ὁ]. 76. οὐ οπιη. ΟΥἹῦ. Ρ. 189. οἶσϑ᾽ ὡς ποιῆ- 
σαι τοῦτο --- φράσον; ΒΙ. 1. (ποιεῖσϑαι γγὸ ποιῆσαι οχθοῦ Β.. ν. 88.) 

ψ βαπι πὖ ἱπδρύτιη 6]1οὉ ΜΙ οΙη. Οαϊα τϑροποπάππη 516 ΠΟΠ ΠῚ Ῥ͵Ὸ ὁοσίο 

Ῥουβρθούπμῃ μὰρ6ο. Θα. οἶσϑ᾽ ὡς ποιεῖτε τοῦτο; () 0 ὑπ18, ἀο γοὺ Κπον 

πο ἄο γοὺῦ Κποΐ ΒΟῊΝ ὕὅο 40 {Π|159) Υ8] οἶσϑ᾽ ὡς ποιεῖται (γοῖ. 
ποιεῖν δεῖ) τοῦτο; Υ8] οἶσϑ᾽ ὡς ποιείτω τοῦτο; 6] οἶσϑ'᾽ ὡς ποιεῖσϑαι 

(γ61 ποιεῖν δεῖν) τοῦτο τῇ νύμφῃ φράσον; ὕὉὺ οἶσϑ᾽ ὃ δρᾶσον, οἷο. Ῥοδῦ 
φράσον ῬΊ6η6 ἱπίογραπρ πάθη δαὺ ᾿πίουτοσαπάθπι νἱἀθίμ, αὖ ούῦθμῃα!ὑ 1π|- 
Ρογαύίναβ ἀλειφέτω (ἴπαπ ρα). Λ α]ροὸ ροβὺ τοῦτο ἱπίουραηρίθιν. ΑΠοααΐ 
αἷμ ροϑὺ φράσον θα ὁρογίογοῦ ποι ἀλειφέτω, 568 ἀλείφειν. Ὑ ΘΥΒαπι 6] 1-- 

τϊπαπάσπι, οὐ χὥταν ρτὸ ὅταν τϑροποπάθπι, οοπδοὺ Μοίη. ἰβὺ γϑῦὸ ἱπίοτς 
ἄχη ποιεῖν, αὖ 1ιαὖ. ἔσο Ὑ 8, γὸχ Τοὶ τηϑἄϊοδθ ρυορτῖα, 55  ἤθα 5 ΑΠΡΊΪΟΘ 

ἰο ἐδ κο οἵ οὐ. ῬΙαῦ. Ῥμαοά. 117 Β. χαὶ οὕτως αὐτὸ (τὸ φάρμακον) ποιήσει 
(ΛηρΊϊοο, ἂπ ἃ 50 ὕπο πιϑθάϊοῖϊπ ΜΨ11Π δοῦ, Ψ111 ἤα ΚΘ 68). υδὶ 

οΟμβα] οι. Ἠρὶπα, Πίιόβοοσ, 1. θ. ποιοῦσι (αΐ γάρδοι) χαὶ πρὸς τὰς ἐν 

ὀφϑαλμοῖς μυδήσεις τῶν βλεφάρων. ΤΠ ΘοΡμΔη. Νόπη, Ερὶδ, 345, ποιεῖ 
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ὅταν στρατιώτας χαταλέγωσι, τουτῳὶ 100 ῦ 
γύχτωρ ἀλειφέτω τὸ “τέος τοῦ νυμφίου. 
277: "2 Ν ὃ ́  ΠῚ ,ὔ Χ ϑ'α Δ τ ᾿ γόφερξ τὰς σττονδάς. (ϑέρε τὴν οἰνήρυσιν, 

ἵν" οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χόας. 

ΧΟ. Καὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφρῦς ἀνεστταχὼς 

ὥσσπτερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐτιείγεται. 1010. 

ΚΗΡΥΞ. 
Ὁ ἀν , ν , Ν νυ 

Ιὼ τόνοι τε χαὶ μάχαι καὶ “ἀμαχοι. 

414. Τίς ἀμφὶ χαλχκοφάλαρα δώματα χτυπεῖ; 
ΚΗ͂. ἸΙέναι σ᾽ ἐχέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον 

, , Ν Ἂν Ν , . 

ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους χαὶ τοὺς λόφους 
"; - Δ Ν Δ. 2 

χαχίξιτα τηρξῖν γιςφόμενον τὰς ἑσβολᾶς. τ 70 
ς Χ Ν σ᾿ Ν Ν ΓΕῚ; 2 κῶν τ 
Υτὸ τοὺς Χόας γὰρ χαὶ Χύτρους αὐτοῖσι τις 

ἤγγειλε ληστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους. 

(ὠφελεῖ οοα. Ε.) δὲ χαὶ ἡ τετραφάρμακος. 8. 80. Τιαδοῦ [ογίαββθ ἰς οὐϊδηι 

ΟὈΒοΟΘΙΐ ἈΠ] 14 ἴῃ ν. ποιεῖν. Τπιοῖδη. αἴ]. σπου. Υ. 4. ἡ δὲ ἐφίλει τὲ χαὶ 

ἐποίει. Ἐοῖο ῬΥϑθ86η5 Πῖο 6 στ ΠΟῚ 86116] ἐδ 1 564 ΒΔΘΡΙῈ5. [οἰ θη ἠδ 

ΔΒ θοῦπν. Οοὔοσαπι ἀθ Ππὰὺ [Ὀττηι1α ἸοΟα 1015. οἵ. ϑορῃ. Οθα. Ἐ. 548. 
οἶσθ᾽ ὡς ποίησον; Μεπαπᾷ. οοτη. ΤΥ. 2091. οἶσϑ᾽ ὅ τι ποίησον; Ἐπ’. ΤΡ}. 
Τὶ, 1908. οἶσϑά νυν ἅ μοι γενέσϑω; Τπιοῖαπ. Ηφττ. 608. οὖσϑ᾽ οὖν ὃ δρά- 
σεις (δρᾶσον Ὁ); οὐϊαιηι Ῥ]αύ. ορ. 401 1. 5830 1). ἢ πῶς ποιοῦμεν; 

100Ό. ὅτ᾽ ἂν Ἡ. τουτῳὶ Α. Ο. Β᾿. νὰ]ρ. τωδεὶ Β. Οὗ, δὰ 20. 80. τῷ 

ἀλείμματι. ν6 1 μύρῳ. Του: οπἴμη δειχτιχῶς. 
1066. ἀλειφέτω Β. ἄλειφε Ο. ΒΕ, ἄλειψε Α. ἄλειφέ γε Ῥ. (ϑυιθάτπιοία 11Π68). 

Ἐχοϊάογαύ ἐουΐαββο τῷ ῬΙΌΡΊΟΥ 511η116 νἱοϊηππ τό. Θὰ. ἄλειρε σύ. 1)6 

Το οἵ, Ῥδο. ὅ20. ἀστρατείας χαὶ μύρου. 
1007. οὐνήρυσιν] ὅξ.6Π01: τὴν τοῦ οἴνου κοτύλην ἣ ἀρύονται. ἩΒΥΟΒΪΒ: 

ἀγγεῖον, ὡς χοτύλη, μεϑ᾽ οὗ τὸν οἶνον ἀντλοῦσιν. ῬΊΠΉ1Π1ἃ Βαηΐ ἐτνήρυ- 

σις Βιρτα 940, ζωμήρυσις ἴῃ ΘΟΙΉΪΟ0 ἂρ. Αἴπθῃ. Ρ. 109, οὐ ἐπέχυσις. 

Π88. ἐς Δ, Β. Ἐ.. τὰ]ρ: εἰς ΖΊ. 

1069. τις Α. Ο. ΒΕ. νυ]ρ. γε Β. 

1010. ἀγγελῶν] ἀγγέλων ἘΝ. 
1011. οὐ 1018. γγελος γταρῖ. 1ἰυ] οὐ να]ρ.. 23.γγ. «. Βοετρᾷκ. Κῆρυξ Ε]ΜΜ8]. 

(6011. 1089) Τὶπᾶ. Β]. Μοῖὶη. ΜᾺ]1. Β1Ρ}. 
1011. “άμαχοι] λάμαχαι Ῥ. 
1012. ἀμφιχαλκ. ἸΠρτῖ. Εἴγπι. Μ. Ρ. 9, 15. ΑΙ. ΕἸπη81, ἀμφὶ χαλκ. 

Βυϊα, ἴῃ τίς ἀμφί. Βοῖδκ. Βτ. οἵο. 
1018. ἐέναι Β. Η. Ἰέμβι Ἀ. Ὁ. 

10τῦ. εἰσβολὰς Ἰἰθγ] οὐ ναὰ]ρ. ἐσβολὰς Τϊπα. οἷο. 

1010. χύτρους Β. (. ΒΕ. χύτρας Α. Οὗ, Βαῃ. 218. τοῖς ἱεροῖσι, Χύτροισι. 

ΟἸΟΤΤ. ἐμβαλεῖν ΠΡτὶ οὐ γα]ρ. ἐσβαλεῖν Β]. 1. Οὐτιπηηπο ρτοραπι 6ϑῦ. 
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«11. Ἰὼ στρατηγοὶ τελείονες ἢ βελτίονες. 
“1.4. Οἱ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναι ᾽μὲ μηδ᾽ ἑορτάσαι; 
«11. Ἰὼ στράτευμα :τολεμολαμαχαϊχόν. 1080 
“4. Οἴμοι χαχοδαίμων, χαταγελᾷς γδη σύ μου. , , ᾽ 53 [5 ὶ 

, 

«71. Βούλει μάχεσϑαι Γηρυόνῃ τετρατιτίλῳ; 
1 ΠΣ 

ἵαν ὃ χῆρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι οἵαν ὃ χῆρυξ ἀγγ ἤγγειλέ μοι. 
ΤΥΞ - ᾿ 

41. «Αἰαῖ, τίνα δ᾽ αὖ μοι τεροστρέχει τις ἀγγελῶν; 

10τ8. .1.. νὰ]ρ᾿. οχη. Ῥ. «71. 1018 ---ΤΌ80. Βο. Εκαϊάθπι 5ῖς αἰβυυ τι θυῖτη, 
“11. 1018. ...4΄. 1019. “1. 1080. Στρατηγοὺς νἱχ ᾿υτϊἀογοὺῦ ΓΑΙ ΟΠ 8, απὶ 

'ρ86 στρατηγὸς οδβοῦ. Οἷγ. οἰΐϊδτη ΠΊοΔΘΟΡ0115 Θχοϊαπηδῦϊο 1080. Σὼ στρά- 

τευμα πολ. πλείονες] πλέονες Βοπί]θπιβ οὖ ΕἸ ΠΊ5]61π|5, απ οχ ΤΙ ΘΡρΠμο᾽ 
ΕπρΙ 15. πππο γουβαη ἀοβαμρίιπη Ραΐζαύ. Οὐ πηθϑυϊΐο ΠῸΠ ΒΒΘΗΟΙΕΙΣ 

Τἰπάοτῆμβ. ΕΌΥΠΔΠῚ πλέονες ΤᾺΤΟ πϑισραμὺ ἐταρὶοῖ; πππα δ], ΟΡΙΠΟΙ͂; 

ΘΟΙΠ]ΟΙ. ϑδθρθ ἰδηηθη ναγϊδηῦ ΠΟΤῚ ᾿πΐρι πλείονες οὐ πλέονες. Εἰ. ο. ἴπ 
Ιβοου. Ρ. 160. τοῦ πλείονος (πλέονος (ἃ. ΒΘΚΙ.) ὀρεγόμενοι. Ῥ. 168. Ρ. 388... 

πλέον (5ϊς ἃ. πλεῖον να]ς.). Ρ. 399. πλέονος (51. ἀπο 1 τ]. πλείονος γα}Ὁ.) 

ν. θ02. πλεόνων (810 α. πλειόνων νυ]ρ.). ΟΥ. ΧΥ͂. 8 800. πλείοσιν (πλέο- 

σιν ἄπο 1107] οὖ Β6κκ.). Τῆπο. Ὑ1Π. τό. τῶν πλεόνων. Οἷ. δᾷ ΒορΡῇ. 

ΤΊδοη. 944. Θπομπηοᾶο ἩπΠηΘΥ ἢ π7π|5 νουβα5 ἀοίθπαϊ απθαπῦ αἰχὶ δα ν. 107. 
ΟἿ, ΑἸοχ. οοιη. 1Π|. 400. τριχίδια χαὶ σηπίδια καὶ φρυχτούς τινας. 

1019. Ζ1. γγδβῇ. ΡΥ] οὖ ὅ9Π01. ΑἸ4. Βυ. Τιδιηδομο οοπίϊηπαπι Ἐ],η5]. 
Π1πα. Β]. Βευσκ. Μείπ. Μπ]1]1. ΒΙΡΡ. Ῥτγδθῆσοπαστη .1.4. ΟΥ, 961. οὐ δα 1018. 

μὴ ᾿ξεῖναί μὲ νὰ]ρ. μὴ ᾿ξεῖναι ᾽μὲ Ἠδηον. ἔχογο. Οὐ. ρ. 199. Ποῖα. 
1080. πολεμολαμαχαϊχὸν Ο. Β. οὐ (- χαιϊχὸν) Β. πολεμολαχαϊχὸν Ἀ. 
1081. ἤδη] ἀεὺὴ πα] Ἐ]ΙΗ5]. Οαδο βουϊρύισαθ αἰνουβίξαβ οδῦ Θ08. Θαοῦ, 

ΜΌΘΙ]ΟγῸ Αὐτϊαθῦ. ΝΊΠ1]) ορπ5. χαταγελᾷς  χαταγελᾶι β. ΤΙάδπι νἱζαχα, 
πη Θοάθπι ᾿ἰῦτο Εᾳ. 101. ὈΙΝΏ. ἢ Γ 

1082. μάχεσθαι) διαμάχεσθαι ϑυϊᾶδδ ἴῃ βούλει οὗ Γηρυόνης. Γηρυόν, 
514, ἴῃ βούλει. ὅδ Τηρυόνῃ Ἰάθτη 'π Τηρυόνης. Νοιηϊηϊβδ Βαΐπ5 ἴοΥπιᾶδ 

6586 Τηρυὼν, Τηρυόνης, Γηρυονεὺς τηοποῦ ΜΆ]1]6Υ. Θα. Τηρυονεῖ. ΝοΙΗΪ: 

παύνιβ. ΘὨΪΠ) οδὺ Τηρυονεύς. Αρπὰ Ἡεβίοάθμη ἀδύϊγιβ οδῦ Τηρυονὴϊ ΤῊ. 

909, δοσαβαύνιβ Γηρυονῆα 281. εν 
1088. 1084. αὖ αἴ Α. Ο. Ῥ. Β. ΑΙᾶ. Βγ. ΕἸπΙΒΙ. αἱ αἱ Β. ΖΙ: Μοῦ ΟΝ 

Ἰδιητηᾶ 560]. α͵αὶ ΠΙηά. οἴ. ὦ ὦ τη] ΤοΡχ. (6011. 561|01.). ““ΑἸξοτο Ἰοὺ 
ἃ ααϊθυβᾶδπι Ἰοοξαπι 6856 ἃ ὦ (νοὶ ἀᾷ) ἀπποίαῦ βομο]αϑία. Ῥυΐοσθπὶ ΘΗ ΪΠ 

1 ον] θοὐϊομ θη 40] ΘΗ 5. 6586, ΔΙ ΘΓ ΠῚ γηϊγαη 8. ΝΊΒΙ] τηπίαηάσπμι. 816 

ἰηΐτα ἀτταταῖ ἀο]Θ πη 5. δ Τιδιηδομὶ ν. 1190, ΤΙοΘΟρΟ 5 νοτὸ σδπᾶοπεῖδβ 
Υ. 1198." (θ1πη4.} Τυυϊοὺ Τιδιπδοϊπιπι Το ΘΟ ΡΟ 18, αὖ Ἰηἴτα 1198, αἰαῖ,} 

οἵαν τιν᾽ ὁ χήρυξ --- οοη]. Μοίπ., αὖ ὀχαθαποηΐαν πὰθο οαπὶ ὈΙΘ ΘΟΡΟΙ 85 

ὀχοϊαπηδύϊομθ. ΝΊΠΪ] ρα. κήρυξ Α. Β. χῆρυξ Ο. Ἐ. ὃ 
1084. προστρέχει τις] προστρέχεις ἢ. ϑ8΄ο εἴ τις ἱπ εἰς οουταρίαπι 

ΤΙ. 248, 
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ΚΗ. ΖΔ ιχαιόττολι. .711. Τί ἔστιν; ΚΗ. Ἐ;εὶ δεῖτενον ταχὺ 1088 
βάδιζε τὴν χίστην λαβὼν χαὶ τὸν χόα. 
Ὁ τοῦ Διονύσου γάρ σ᾽ ἱερεὺς μετατεέμτσεξται. 
241λλ᾽ ἐγχόνει᾽ δειτενεῖν χαταχωλύεις σπτάλαι. 
Τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν “ταρεσχευασμένα, 
χλῖναι, τράσεεζαι, ττροσχεφράλαιοα, στρώματα, 1090 

στέφανοι, μύρον, τραγήμαϑ', αἵ τεόρναι :τάρα, 

ἄμυλοι, τελαχοῦντες, σησαμοῦντες, ἴτρια, 

1080. 23γγ. δυῦ .21γγ. Β. γταρί. Ρ. Β.9 ΑΙ4. Βυ. ΕἾη|5]. Βουρῖς. Μι]]. 

ἘΠΟῸΡ. Κῆρ. Α.Ὁ Β. Ὀι1ηὰ. Β]. Μοῖπ. ΟἿ, Ἐρ0]. 884. 

1086. χέστην Α. Β. Ο. Ἐ. 7. 4. χίστιν ΑἸᾺ. Ἰθιημηὰ 5610]. 5610]. δὰ 

ν. 9600. οὐ διυϊᾶδβ ἴῃ χοᾶ. “ῬΟΙΠῈαχ 10, 180. Κέσται, χαὶ κιστίδες, ὡς ἐν 

᾿ἀχαρνεῦσιν ᾿“ριστοφάνηςς.ς Ῥοδροχὶῦ ρτδιηχηδίϊοιβ δα ν. 1181, Ὁ] χιστί- 
δὸς ΠΟΙ ΠΪΒ] ΡῈ ἸΟΟ) αἸΟΙθιν, [ἢ ἃ}118 ἸΟΟΪδ ΒΘΙΏΡΟΙ ΘΧΠΙθοῦα! χίστη. 

Ὗ. 1098. Εα. 1211. 1210. εβρ. 529. Ῥαδο. 6600. 1,Χ8. 1184. ΤΊ 68π). 284." 

(Ε1π|51.) χόα ἘΝ. ΕἸ]128]. 1)1η4. οἴο. χοα (510) Α. χοᾶ Β. Ο. Μοά. 9. ΑΙὰ. Βυ. 

Ἰ0Βύ. σ᾽ δα. ΔΑ. Ο. ΒΒ. Βαργ. ἴῃ Β. 

1088. δειπνεῖν (δειπνὴῆν Ἀ.) χαταχωλύεις Ἀ. Ο; ΒΕ. νυ]ρ. δειπνεῖν γὰρ 

χαταχωλύεις Ῥ. “1. ΜΑΙ] δειπνεῖν δὲ (ἀπο 9]. γὰρ ἴῃ Β. .71.) χωλύεις, 

Ὑ6] δειπνεῖν σὺ χωλύεις. ΟἿ Τιγ5. 007. ὁ Χάρων σὲ χαλεῖ, σὺ δὲ χωλύεις 

ἀνάγεσθαι. ΤιορΊτθαν ἰὰποη χαταχωλύειν ῬΏΘτΘου, 11. θ9ῦ. ἄχϑεται --- τῷ 

χαταχωλύοντι. 

1089 --- 1093. ν᾽ δι ἰουύαββο ἀθ] πα], 
1089. ἐστὲ Α. Β. Ο. Ρ. Β. Γ. ΖΔ. δυϊᾷ. ἴπ ἱτρέα. ἐστὶν᾽ ΑἸ. 

1091. στέφανοι] στέφος δυϊά. ἴῃ ᾿Ιτρία. ἘΠΔΙΒΙ,.. αἱ πόρναι πάρα νυ]ρ. 

Ἡδοο νοῦθὰ 5ΘΙΊΡΟΙ ΤΠ] οἰ ηβ᾽ οὶ που. (ΛαἸα οηΐμη 5101] να] αὐτϊοι- 

15 Ὁ αὐἰὰ πάρα μοβὺ ἐστὲν παρεσχευασμένα ἡ αὐϊα ἀοπίαθ πόρναι ἰπύοι 

τραγήματα οὐ ἄμυλοι μοβίιπι "ἢ ὙΙΔ6 ἃπ Ἰοροπάμπιηῃ 50 αἵ μυροπώλιδες. 

(201. 841. αἱ μυροπώλιδες ] ἑστᾶσ᾽ ἐφεξῆς.) Υ8] στέφανοι, μυροπειώλιδες 

(001. 841), πόπανα (1014. 848), τραγήματα (1014. 844). Ὑ61Ὶ αὐλητρίδες, 

στέφανοι, μύρον, τραγήματα. 6], αἀπἴὰ πα}1ἃὰ πο. ἸοοῸ Ὑἱπὶ τηθηύο ἢὺ 
(υὐ ἴῃ Εο0]. 841. χρατῆρας ἐγκιρνᾶσιν), τραγήματ᾽, οἷνος γλυχύτατος (ν6] 
50 116 414). Υ Ε] --- τραγήμαϑ᾽ οἷα γλυχύτατα. ΓΕ] --- τραγήματ᾽, αὐλητρὶς 

χαλή. 0] τραγήμαϑ'᾽, αὑλητρὶς πάρα. (Οἵ. ΒΡ. 1219. αὑλητρὶς ἐνεφύση- 

σεν. ΑΥΩΡἢ. ὁοπη. ΠΠ1|. 808. μύρον, στέφανος, αὐλητρίς. ΝΙοοβίχαί. 11. 287. 

Ο μύρον, στεφάνους, λιβανωτὸν, αὐλητρίδα λαβέ) 6] τραγήματ᾽, ἐπιφορή-- 

ματα. (Βὺ. 610. Ατομῖρρ. ὁοπι. 11. 117. ἱτρίοις ἐπιφορήμασί τ’ ἄλλοις. 
ῬΊΠΥ11. 11. 864. χαρύδι᾽, ἐπειφορήματα.) Ὑὲ] τραγήματ᾽ εὖ πεφρυγμένα. 
(Οὐ, ΕδΕ]. 844. φρύγεται τραγήματα. Ἔδπ. ὅ10. τραγήματα 1 ἔφρυγεν.) 8] 
ἀοπίαπιθ τραγημάτων χύτραι πλέαι. Ἐααΐ ν] οὔτι ΟἷΌῚ 8116} τι8. ΠΟμΊ6Η. 

Π΄ Ι092. τρία Α. Β. Ο. Τ. 4. Βΐγα. Μ. 419, 40. ΑἸᾶ. Βγ. Ἐ]ΠΙ8]. ἔτρια 
Β. (οἱ [Ἀ110υ). Αἰμθη. ΧΙΥ͂. 646 Ο. ϑαϊᾷ. ἴπ ἐτρία. Ατοδᾶ. 46. δοοθπῦ. 119, 

18. Ὀἰπᾷ. Β]. Βευρκ. Μοῖμ. ΜῈ]. ἘΪΡΡ. “Αὐμοπαθαβ Ρ. 6046 Ο. Ἴπριον. 
ἴᾷ 

᾿ 

μ 

Ξ 
ΨᾺ 
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ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταϑ'᾽ “Τρμοδίου, χαλαί. 

211} ὡς τάχιστα στιεῦδε. 1.4΄. Καχοδαίμων ἐγώ, 

πεμμάτιον λεπτὸν διὰ σησάμου χαὶ μέλιτος γενόμενον. -- ᾿“ριστοφάνης 

᾿χαρνεῦσι. Πλαχοῦντες, σησαμοῦντες, ἴτρια. ἈΑοοοηΐτβ ἱποουίῃβ οϑύ. 
(ΕἸπι51.) δου θοπμάπηι νἱάθῦαν ἔτρια, αὖ ἔχρια, ὄσπρια, οἴο. Ναύανδ δαΐθπι, 

Ρτοάποϊταν Ῥυππὰ ἴῃ ἔτρια, αὖ ἴῃ ἔχρεα ἼΠπεδπι. ὅ90. ΒόρΡἢ. Εν, 199. ἐγὼ 
δὲ πεινῶσ᾽ αὖ πρὸς ἴτρια βλέπω. ͵ 

1098. ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταϑ᾽ Ἁρμοδίοι', χαλαὶ νυ]ρ. ΝΠ] νἱτρι]δ, δϑὲ 

Ροβῦ “ρμοδίοι ἴῃ Β.. ΓΖ. Μά. 9. τὰ φίλταϑ᾽ Ἁρμόδι᾽"" οὐ χαλά; 6015]. Μεῖπ. 
οὐ ἴβίβθῃ ἴῃ Μα8. Βμθη. ΧΥΠΠ. 129ϑ.. “Οζα ἴῃ ΠδῸ μου ρηγαδὶ β΄ ο]10- 

ΤῸΠῚ γο66 (φέλτατα, αὐἷἰὰ 118 γοὸχ ἴῃ ἴρβὸ 800110, το 46 Ηηηοαϊο 
ὁδποθαῖα!, δχίαῦ: πδτ ΠἸςῚ 1 1ΠΠπ|85 οδἱ ὩφΦέλτα 9᾽ Φρ μόδι᾽,, οὔτι που 

τέϑνηχας. Ὗ. 5680]. δα 980." (ΒουρΚ) ““ρμοδίου Πϊο Ροβίθαμῃη ῥτὸ ἔδβδίο 
ΘΟΠΥΙΨΙΟ, ΟΟἾπ5. 580 ἤπθη] οδ πὶ 5016 πῦ 500118: 5πμα]απθ ΔΠΠπα]Ὁὺ δα πο- 

εἰββίππιπι Ηδυηοα!ϊ 5οο]απι. φίλταθ᾽ ρμόδι᾽, οὔτι που τέϑνηχας." (Βι.) 
αὶ ἱπορίβ οχρ]ϊοαΐ, αἵ εἶσι τὰ φίλτατα τοῦ δείπνου. “ΨΦρμόδιος ἢ. 1. 

ῬΙῸ ἤπθ ΘΟΉΥΙ] ἀἸοϊ αν." (Δπ|161.)ὺ ᾿πορίδπι ο5806 γα]ραΐαμη απ18. ΠῸΝ 

ἀπη]αἴο οοα]ο νἱᾶθαὶ 9 αἱ Θῃΐπι, απᾶο80, τὰ φίλταϑ᾽ “ρμοδίου, Ἠδτ- 
Τ1 0411 ἀοΙ]Ι] οἶδ, ἋἸοῚ ροββαηῦ βα] δαί ]οοβ ὁ 6. Ἰοουξζίομθ τὰ φίλτατα 

οἵ. δὰ Αθβοῃ. Ῥεῖβ. 851. οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ (Β]πη})} ἐν χαχοῖς προδώσο- 
μεν. ὅόρι. ῬΏ]]. 484. Πάτροχλος. ὃς σοῦ πατρὸς ἣν τὰ φίλτατα. Ἐ]. 1208. 

μὴ ᾿ξέλη τὰ φίλτατα. Ἐπτ. Ηδοτο. 614. λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽, ἢ τί φῶ; τ. 
ΟΥοβρι. ΕἸ. 12. τῶν ἐμῶν τὰ φίλτατα. ΤἸλιοῖαπ. ΝΊΡΥ. 16. μεσταὶ γὰρ 
αὐτοῖς τῶν φιλτάτων πᾶσαι μὲν ἀγυιαὶ, πᾶσαι δὲ ἀγοραί. Μοπκ. δᾶ 
Η]ΡΡΟ]. 909. Τὴ Ῥ]οΥ] οαϊθϊοπο ἄαθα ὀρχηστρίδες, τὸ “«»ίλταϑ᾽ “ρμόδι"" 

ἄδεται, 1. 6. Ἡδητηο 411 5οο] αι οαπίταν. ΟἿ. 980. οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτὲ τὸν 
“ρμόδιον σεται. ΤΑΡΥαΥὶτ5. ἃ] π]8, «αἱ Ἰοσαπ πο ἰη 6 Πρ οραΐ, τὸ ἴπ 
τὰ τουϊζαγοταῖ; ἀοθῖηθ ὅρου ἴδ 9116. οογτιρία. (ΟἿ, ΒΟΟΙΠΊΟῚ τ Αἴμθη. 690 Β.. 

ἀεὶ σφῷν χλέος ἔσσεται χατ᾽ αἴαν,] ἀξ υ ἁρμόδιος χ᾽ Ἡριστογείτων,᾿ 

ὅτι τὸν τύραννον χταγέἕέτην ὶ Ἰσονόμους ἘΖ ἡήνας ἐποιησάτην. Τιοοι5 5ἰπ)ῖ- 

115. οδύ ΕὟ. 517. ὁ μὲν ἦδεν διήτου λόγον πρὸς μυρρίνην, ] ὁ δ᾽ αὐτὸν 
ἠνάγχαζεν ρμοδίου μέλος. ὍΡὈΙ δᾶ 56011] ΘΟ] ΘὈΘΥΥ τη οχογαϊππη τοβρὶ- 
οἶζαν, ᾿“δμήτου λόγον, ὦταιρε, μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς σέβου, εἴα. Αγΐδ 
δὐΐδηη οοηΐοταβ Ρ]αῦ. ὁογη. ἂρ. Αἴπθη. Ρ. 060: χαὶ δὴ χέχραται. τὸν λιβανωτὸν. 

ἐπιτιϑεὶς εἶπε (--- χαὶ πάλαι, λιβανωτὸς ἐπιτέϑειται), 1 σπονδὴ μὲν ἤδη 

γέγονε, χαὶ πίνοντές εἶσι πόρρω. ] καὶ σχόλιον ἧσται, χότταβος δ᾽ ἐξοί- 
χέται ϑύραζε. 1 αὐλοὺς δ᾽ ἔχουσώ τις χορίσχη Καρικὸν μέλος τι | μελίζεται 

τοῖς συμπόταις, χἄλλην τρίγωνον εἶδον 1 ἔχουσαν, εἴτ᾽ ἦδεν πρὸς αὐτὸ 

μέλος ᾿Ιωνιχόν τι. ὌΝ σχόλιον ἧσται οοᾶδπι ἴθυθ τηοᾶο αϊοῖδαν. ἀπο, 
μῖς τὸ “«ίλταϑ' “ρμόδι"" ἄδεται. (α. τὸ “«»ἔλταϑ᾽ Μρμόδιε," χίχλαι.. 
ΟἿ Ῥδο. 1190. ἔπειτ᾽ ἐπιφόρει τοὺς (τὰς) ἀμύλους (οἵ. ν. 1092.) χαὶ τὰς 

χίχλας. ΝῊ] τὰ φιλταϑαρμόδια μέλη (αὖ δὴ φιληλιὰς αἰδεραῦαν οαπδὶ- 
ὁπηὶ ἔξεχ᾽, ὦ φίλ᾽ ἥλιε ἂρ. Αἴμοι. 6019 Β.). ὕὲε] τὸ (τὰ) “«ἀταϑ'᾽ Μρμό- 

διε," μύρα (ν. Αὐποη. γν. 8604, αὖ οογγπρύιμι παροαῦαν μύρον 1091). 
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41. ΚΚαὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐτειγέγραιψαι Γοργόνα. 1090 
Ξύγχλῃξε, τεαῖὶ, δεῖτενόν τὲ συσχεύαζέ μοι. 

ΤΉΘοον. ΧΙΥ͂, 80. ἀδὲν --- Θεσσαλιχόν τι μέλισμα, “ Καχαὶ φρένες." Ουοᾶ 

δα αὐὐοῦ!αχη, οἵ. ΝᾺ. 1114. χαὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 1 ἀτεχνῶς ἐπανϑεῖ, τὸ 

“Τί λέγεις σύ; Ἀν. 1590. τοὐπιτριβείης. ΚΝ ὁ5ρ. 600. τοὺς “Οὐχὶ προδώσω 

τὸν ᾿“ϑηναίων χολοσυρτόν.᾽" Τιγϑίδιη ΥἹ. 81. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ “Τὸν βίον ἀβίω- 
τον." Ῥὶπᾶ. ἘῚ. 280. τὸ “Μηδὲν ἄγαν" ἔπος. Τ)οη. ἀθ ΟὟΥ. Ρ. 211. τὸ 

δὲ “ὑμεῖς ὅταν λέγω. Τ)ὴ6 οογγαρίίοπο τὸ φίέλταϑ' --- ἰὴ τὰ φίλταϑ'᾽ (απᾶδὶ 
φίλτατα) οἵ. ΝᾺΡ. 819. τὸ (τὸν 001} “Πα νομίζειν οἴο. ὅορῃ. Οθα. Ο. 1514. 
αἵ πολλὰ (πολλαὶ Ρ]αγ65. 110 11) διεατελεῖς βοονταί. ϑοΠἸΙοοῦ ὁοθμᾶ ΘΧ ΟΠ ΠΪ 

Ῥαᾶγίθ ἰηΐοστα πἰὸ ἀοβου ταν, [πα πᾶ τη 51 ΤΟΥ σἂ 181 ΔΟΟΙ τ βδθηῦ 60Π- 

γίναθ οπηπΐδατιθ υἷΐο ρτοοθαογθηῦ, Παια ΠΟΥ ἃ. 1 ΘΟΙΒΙΠ1Π)1 000 ΒΡ. 

1210. ὕδωρ χατὰ χειρός" τὰς τραπέζας ἐσφέρειν" 1 δειπνοῦμεν" ἀπογενίμ- 

μεϑ" ἤϑη σπένδομεν. } ΦΙ. πρὸς τῶν ϑεῶν ἐνύπνιον ἑστιώμεθϑα; 1 ΒΕΪ. 

αὑλητρὶς ἐνεφύσησεν" οἱ δὲ ξυμπόται | εἰσὶν Θέωρος ---. [ τούτοις ξυνὼν τὰ 

σχόλι ὅπως δέξει χαλῶς. --- ζδω δὲ πρῶτος “ρμόδίου" δέξει δὲ σύ. ΟΥ̓, 

οἰϊδηὶ ἂν. 4035. φέρε, παῖ, στέφανον" χατάχεισϑαι" ] χατὰ χειρὸς ὕδωρ 

φερέτω ταχύ τις. ΕὟΥ. δειπνήσειν μέλλομεν ἢ τί; Νὴ οταὺ ἸρῚΊσα ΘῈΣ 

ἀδιηπδγοῦθ Πὰθο τη Θηϊθηαὐϊο Ῥγορίοσοα ἀπο τουθῦὰ πΟμπΠ| Π6 606- 

Ῥἱβϑοῦ ααϊάοτη σον νηὶ Πα ΡοΥΪ, τλτ]ῖο τηΐητι5 δα Πποχὴ Ρογαπούμηη οϑϑοῦ. 

δθοσηάιτῃ πᾶπο ταὐίοποη πὸ {ἰ᾽ οἴπαο απϊάοηη. αὖ δα]  α γ]065. ὡάθββο Ρο08- 

Βοπῦ αἰοῖ; 511} ἤπθηι Θηἶπι Δη η} ΘΟΉΥἾΥ ᾿πΐγατο ᾿ἰβέδθ ΒΟ] θαπύ, ΤΘηθη- 

ἄπ ΠΘηρ6 οϑῦ αἀθβουὶ ρύϊοπθηι ἰαηύπη πᾶ Ο586. ΘΟΉΥΪΥ]Ϊ, ΠΟ ᾿ΡΒΔΠῚ 

ΘΟΙΘὈτα οπθ πηι. ΑἸϊὰ5. αἰϊᾳαοῦ ἴῃ απὸ Ἰοοι πὶ ΟὈΒΟΌστη οΟΠ] οὔατα 5. ἃΡΡο- 

ποῦ Ἰἰροῦ, τὰ «Ῥίλταϑ'᾽ “ρμόδιε μέλη (αὖ Δ]1πδῖο 50 δα ἄπο ὁ6] θουυἸτηα 
φιλτάτου “φρμοδίου 50011). Χ61] τὸ “«ρίλταϑ᾽ “Ἰρμόδιε"" μέλος. 6] τὰ 

φιλτάϑαρμοδίου μέλη. (1. 6. τὰ φιλτάτου “ρμοδίου μέλη. Οἷ, Εν. 911. 
Μρμοδίου μέλος. ΚΝ 68Ρ. 1295. ἄϑω δὲ πρῶτος “ρμοδίου, 50. μέλος. Ἐδάθμη 

οὐαβὶβ ἴθ τἀδελφοῦ Νὰ. 590.) 6] τὸ “«ἔλταϑ'᾽ “ρμόδι᾽", οὔ τί που. (86. 

τέϑνηκες, οἷ, 5680]. δα 911.) Ν6] τὸ “φἔλταϑ'᾽ Ἁρμόδιε,᾽" πάλαι (πάλαι 

παρεσχευασμένα 1089). 1 ὀρχηστρίδες τ᾽, ὦ φίλταϑ᾽ “ρμόδιε᾽ (αὐ 1101 ὦ 
Ζεῦ, οἴο.), ὡς καλαί. 01] ὀρχηστρίδες τε, φίλταϑ᾽ Ἁρμόδιε, χαλαί. διιθρ1- 
οἷο ἃ] παπᾶο ταϊῃὶ ορθονΐα οϑὺ ΒΡΌΣΙΟΒ. 6558 γϑυββ 1088 ---1095., Οὐαί ῦ 

ΘΗΪπῚ ἴπ Ὀ]αΥθι15. 1οοἷβ ἰηξουροϊαΐα οὖ ὀογγαρία οϑὺ Πᾶθο [Ἀθι]ὰ. 

1094. τάχιστα) τάχος ϑιυϊᾶ. 1. ὁ. 

1090. καὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου τὴν Γοργόνα γὰ]ρ. ΜΠΙῸΣ ποιηϊ- 
ΘΠ ἰπέθυργούμπι ἴῃ ΠῸΟ Ἰοθῦ ἢδθβίββθ, οα]π8 γσα]ραύα βουρύμπσα 50]ΟΘοδ 

εϑί. δου Ραμ τιη βα]ύθη ογὰὺ χαὶ γὰρ σὺ τὴν μεγάλην ἐπεγράφου Γορ- 

γόνα. (Ἰπδη τᾶ ριδοβίαγοῦ τή γὰρ σὺ τὴν --, ὅ'6(α ΤΟΡΟΠΘΠΔΈΙΏ Β.8}1- 

0ΟΥ τί γὰρ σὺ μεγάλην ἐπιγέγρανναι (56ηδιῖι τη6410)ὴ Τοργόνα; ΊαΘ ὕδιηθῃ 
Ὧι 510 Ῥοίϊαβ Ἰθρϑπάμπμ ἰδ, τί γὰρ σὺ προστάτην ἐπεγράφου (γ681 μοι 

ἐπεγράψω) Γοργόνα; 2] τί προστάτην γὰρ ἐπιγέγραψαι Γοργόνα; 

πα οοΥγθοίϊο ὁοπηττηδῦι Ῥδοὶβ ν. 084. αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπε- 
γράψατο. ϑορ!ι. Οθα. π᾿. 411. ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι 



1το «ΡΙΣΤΟΦΙΑ͂ΝΟΥΣ 

«14,. Παϊ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γυλιὸν ἐμοί. 
- - 25 - 41. Παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν χίστην ἐμοί. 

(πιγράψομαι 9). ἩΘ5Υ ΟΠ. 5. ν. Προστάτου: --- ἔνεμον (9) γὰρ προστάτην οἱ 

μέτοιχοι, χαὶ οἵ μὴ ἐπιγραφόμενοι τοῦτον ἀπροστασίου δίχην ὥφειλον 

(ὦφλον ἁαὺ ὠφλέίσχανον). ΟΥ, φἔϊαιη Ταιοίδῃ, Ηϑυτη. 14. οἱ τὸν Πλάτωνα 
ἐπιγραφόμεγοι. 1ἃ. Επιρ. 4. τοὔνομα τὸ ἡμέτερον ἐπιγρώφονται. Ἑΐπιρ. 16. 

τῶν “1ιογένη καὶ ᾿“ντισϑένη χαὶ Κράτητα ἐπιγραφομένων. υϊρσαΐα, αἴ} 
Δα αἀαδιη ΠοῸ 5]ρΠΙΠοᾶΤο ρούοβῦ, ΒΟΥ η6 ΟαοΥρου γοὰ πᾶνε δᾶ- 

ορἕθα 15 ἃ ρυϑδύῦ ὁπ 8. Νβαᾷβ, Πῖο δοπυθηῖϊ ἱπηρογοοξαμη ἐπεγράφου. 

1096. συγκχλεῖε καὶ δεῖπνόν τις ἐνσχευαζέτω ἸΙὈΤ] οὐ να]ο. σὺ δ᾽ ἐγχό- 

γει" δεῖπνόν -- 50, “Αα ἀπθιηπδπι) ρμοχ ποῦ σύγκλειε 9 (Β6151.) Τὴ 

ῬΙΪΟΥῚ δαϊξΐομθ ὁουτοχὶ συγχλεῖε, παῖ, δεῖπνόν τὲ συσχεύαζέ μοι. Οδπβὰ 
δα ΔΙ, ΟΡΙΠΟΥ, {πϊὺ παῖ ἴῃ χαὶ, αὐ 4110], ἀορταγαΐατη. ὨἸΘΔΘΟΡΟΙ ΙΒ, 

ἴῃ ΘΟΠΥγα1 ἃ ὈΪζαστιβ, ἀθᾶθ5. Οσο]ααϊ, οὖ ἱπίουθα ἀρραγταΐαμη 5101 οοθπᾶ- 
Ὀογυίπτη οἰουυὶ Ἰαθαύ. Υ. δὰ 1080. ψυϊραία Ῥ]ᾶπο ππθηάοβ, νἱ θῦμα : ΠΔΠῚ, 

π΄ ἃΙ1δ. της π|, πὸ ἐγσχευάζειν 564 συσχευάζειν δεῖπνον ΠοΟ 5θηϑὰ αἸοῖ- 
τ. Οὗ οβρ. 1250. ὅπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἐς Φιλοχτήμονος ἔμεν. 1 Παῖ 

παῖ, τὸ δεῖπνον, Χρυσὲ, συσχεύαζε νῷν. ῬΠοτροταῦ. ἂρ. Αἴπδη. Ρ. 865 ἃ. " 

συσχευασάμενος δεῖπνον ἐς τὸ σπυρίδιον, ] ἐβάδιζεν ὡς πρὸς ᾿Ωφέλην 

(τὸν ᾿Οφέλαν Ῥοϊβοπαβ, 601]. ΑΡΟΙΠΠΟάοΥὶ Ιοοὺ Αἰμεη. Ρ. 248. Ῥγδοβίδί, 

ΟΡίποι, ἐβάδιζεν εἷς ᾿Οφέλου, αὖ εἷς «ΡῬιλοχτήμονος Βαρτα). 6 γβϑῖθο 

συσχευάζειν ΘΟ ᾶΒΔΤΘ, ΑΠΡΊΙΟΘ ὅο Ρ8ῸΚ αν, οἷ. ῬΙα. ΤΠ θδδῦ. Ρ. 128 Ἐ. 

στρωματόδεσμον μὴ ἐπιστάμενος συσχευάσασϑαι. Τ,γ8. ΧΧΧΊῚ. 10. συσχευα- 

σάμενος γὰρ τὰ ἑαυτοῦ ἐνθάδε --- ἐξῴχησε. Τίγοῦτρ. 8 11. συσχευασάμε- 

γος ἃ εἶχε χρήματα. Χροῃ. Αρα5. 1. 14. τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλε 

συσχευάζεσϑαι ὡς εἷς στρατείαν. ὅγτηρ. 1. 11. συνεσχευασμένος δὲ παρεῖ- 

ναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια. Το. ΥἹ. 4. ὅπου γὰρ ἂν ὀψισϑέντες (Ὁ 6- 

πὶρ 64) δεηϑῶσι τῶν ἐπιτηδείων, ἢν μὴ συνεσχειασμένοι τύχωσι ---. 

γε. 1. ὃ. ὅσῳ δ᾽ ἂν κουφότερον συσχευαζώμεϑα χαὶ εὐτελέστερον, τόσῳ δἷο. 
ΑπᾶΡ. Π]. 4. 86. ἐχήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσχευάσασϑαι. 1. 8. 14. ΤΙ. 1. 9. 

1. ὃ. 29. ΝἼ1. 1. 1. ῬΙυύ. Μίαν. 18. συσχευασάμενοι παρήμειβον τὸ στρα- 

τόπεδον τῶ “Ῥωμαίων. Τμιοίαη. Τοχ. 8. ἅπαντα ἐχ τῆς οἱχίας συσχευα- 

σάμενοι ᾧχοντο «ρεύγοντες. ἴῃ συγχλεῖε ΒΌΒΡΙΟΔΡΑΙ ἃ] απᾶπᾶο Ἰαΐοτο 
σὺ χλᾶε (χλαῖε), οὖ ἴῃ ἐνσχευαζέτω «αὖ ἐχχομιζέτω δαῦ ἐχχόμιζέ «μοι. 

θα ρῥ]δοοῦ τηδρὶβ αἰΐογα τηθὰ διῃηθη αΐϊο. σύγχλειε νὰ]ρ. ΜᾺ]]. ἘΪΌΡ. 

σύγχλῃε Ὀῖπα, Μοῖη. ΕΔΗ ΡΘῚ δἰ, ΠΟ ἢ, ἃρια ποβέσαπι πρίατιθ ἴδ 8 
ΘοΙη θη ἀδηῦ 1011 ἴῃ ΠΟ γϑῦθῸ οὖ οορσηαύβ γοοδ} 118. Ξϊο χλεῖε βαργῶ 

419. χλείειν Ἐφ4. 1816. συγχλείειν 1811. χκαταχλεισϑὴ Νὰ. 404. χαταχλεῖ- 
δὸς δὁβρ. 104. χεχλεισμένης 198, χἀποχλείων 884. ἀποκχλείεις 601. ἀπέ- 

χλειον 119. ἀποχλείσει 1ῦ. χλῇϑρα 1484. ἐπιχλείειν Ῥαᾷο. 101. ἀποχε- 
κλήχαμεν ἂν. 1202. χλήϑροισι Τιγ5. 304. ἀποχέχλεισμαι (ἀποχέχλισμαι Ἐ, 
ἀποχέχλειμαι Νο55.) 429. ἀπεχλείσατε 481. χεχλείσεται ἸΟΤΏ. συγχλείσας 
ΤΊ. 40. χλειδία 421. χλῆδας 916 (οον.). χληδοῦχος 1142. (6μ01.) ἐγχλεί- 

σασ᾽ ἔφ0]. 358, ἀποχλείῃ 420. χαταχεχλεισμένα (κατακεχλειμέναᾳ Ἐ..) Β]. 306 
.} 
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14. “Ἵλας ϑυμίτας οἷσε, τεαῖ, χαὶ χρόμμυα. 
41. Ἐμοὶ δὲ τεμάχη χρομμύοις γὰρ ἄχϑομαι. 1100 

“1.4. Θρῖον ταρίχους οἷσε δεῦρο, “τα, σατεροῦ. 

41. Καμοὶ σὺ δημοῦ ϑρῖον᾽ ὀτετήσω δ᾽ ἐχεῖ. 

Ῥοπίααθ χλειδίον ὁχ Αθοϊοβίοομπο ἰαπᾶὰὺ ΡΟ. Χ. 34. Εὐδπι ἃρπαᾶ Ρ]ὰ- 

ἰοπθπὶ συγχλείουσα 11 (. 10 Δ. σύγκλεισις 81 Β. ἀποχλείει 201 1). χλεί- 

σας 948 Α. χλεισίν 811 Β. ἀποχλεισϑθῶσιν 418 1). ἀποχλείονται δὲ Ὁ. 

χλείσαντες (χλήσ. Ῥαγ. Δ.) ὅ00 Ὁ. ΟΥ̓ οἰϊατη ἃ ΑΘΒΟΒΎ]. ΒαΡ}]. 994. 901. 

ϑορι. Α1. 1258, Τυδοι. ὅ10. Εν. 080. Επτὶρ. Ηθο. 482. Απάτνομι. 495. Ηδ]. 
οὐ. Ῥοπι. ῬΙΙΠΡΡ. Ρ. 32 Βοκις. Οσμπβι]θπατβ (6 Πδὸ τ Β]]οπα 1,6 χ. ΞΌΡΆ. 

Ι. Ρρ. 9064. Τρβ8 46 βουρίπγα ἱποουίτιβ ΠᾶΘΤΘῸ, 564 ἴῃ ΘΟΠΪΟἶΒ. ργδο ογομ δὰ 

ταὶ νιἀοίυν ἔοτυτηδ χλείειν, οἷ εἰς βού ααδθ ἐς. 

π0 7. Ππποὸ ν-. οτι. ἃ. Ο, Ῥ. Ῥ. Τ΄ ποη Β. τὸν γύλιον Ῥ. ἴῃ γαδαγᾶ. 

1099. ϑυμίτας (ὐ. Ἐ. 5680]. δα 712. οὐ δαϊά. ἴῃ) ἅλας. ϑυμοίτας Ἐ. ΤΥ. «1. 

ϑουμοίτας Ἀ. ϑυμητίδας ϑυϊα. ἴῃ περίδου. Οἷ, δὰ ττῶ, οἷσε, παῖ] δοὺς 

ἐμοὺ 8010]. δᾷ ν. 112. οὐ δι] 5. ἴῃ περίδου. οἷσ᾽ ἐμοὶ (γ6] οἶσέ μοι) ὁοη]. 

ΤΡ. ““Μοοιῖβ ν. 280: οἷσε ᾿“ττιχῶς. φέρε ᾿Ἑλληνιχῶς χαὶ χοινῶς. ΟἿ, 
1101, 1121. Ἑδη. 482, ΑἸθοχ. ἂρ. Αἴμθη. 11. 114 Ὁ. οἷσε δεῦρό μοι. 
Ἀπαχίρρ. ᾿ρ1α, ΤΥ. 100 Β. οὐσ᾽ ὀβελίσχους δώδεχα. Μεπαπά. ᾿θ1α. ΧΥ. 100 Β. 

Αρυᾶ (Οοχΐοοβ 1101 ποῖ Ἰορ ἔπ}, οἸηπΐηο ρα Αὐὐίοο5. ΤΥ Ββῖ πη ᾿πν ΘἩ1ὕτι} 
Ἰυῖο πηρογαύναβ, ρα Ἠοιποσ 586 ρῖπ5. (ΔΜ 111.) όχι. Θά, γ΄. 429. 

δαῖτα πένεσϑαι --- χαὶ ἀγλαὸν οἱσέμεν ὕδωρ. χ΄. 100. 481. Απίϊχη. Εν. 10. 

χει Ῥτὺ Χαὶ Α΄. Ο. (4). χρόμυα ᾿᾿. 
1101. ϑρῖον Ἐ. (αὐ νἱα.) ΒΡ. ϑρίον Α. Β. Ο. ΑἸά. (απ ΠΟ ΙΔ] 

ΠῚ, ΟΡρποι,, τηϑιηουοῦμ ϑρῖον ταρίχους, νἱὰθ ἂῃ Ἰοροηάαμι 510 ϑρῖον 
τάριχός τ᾽ --- σαπρόν. Οἵ. δα ν. Ῥγοχ. 864. Πηριξαν [ΌΥΒᾶῚ. ΘΧ ΟΟΟ ΒΊΟΝ 

ταρίχους ϑροῖον, αὖ Τιαιηδομο δὰ Ὀ6]]ππη ΡΟ ΠΟΙβοθ τ ἰάοποιιη. Οἵ. 961. 

οἷσε δεῦρο παὶ σαπροὺ Ἀ. Β. Ἐ. Ζ,, “1. δυϊα. ἴπ ϑρία. ῬοΥβ. ΒΥ. οὔο. 
οἷσε παὶ σαπροῦ δεῦρο Ο. οἷσε σαπροὺῦ δεῦρό μοι Ῥ. (ϑαραποία 11η.} ΑἸ. 

1102. χἀμοὶ δὲ δὴ σὺ, παὶ Ῥ. Α]Α. κἀμοὶ δὲ δὴ, παῖ Βομή!. χἀμοὶ σὺ 

δὴ, παῖ Ἀ. Β. Γ. “1. Βν. χἀμοὶ δὴ σὺ, παῖ Ο. Μαά. 9. χαί μοι σὺ δὴ, παὶ Ἡ. 

χἀμοὶ σὺ δημοῦ Ἐ]Π5]. ΠΙπα. Β]. Βουρκ. Μοῖη. ΜᾺ]1]. ἘΠῸΡ. δαι!οοὺ δημοῦ 
᾿ς ϑρῖον οὐ ταρίχους ϑοῖον 5101 ἰῃγ]66}} ΟΡΡοπαπίαγ. “πη ὁοΙΙΡ] τὰ ϑρίων 

οϑβοηῦ σΌΠΟΤα, ὙΘΥΪΒΙΠ116. οδὺ ΤΙ ΘΟΡΟ]61ὴ ΠΟΙ ΠΤ 1|8 ΟΠ πδ ΤιΔΙΩ Δ ΟΠ] 

1ᾷ ποιηϊπαβϑο απο 5101] δἰϊουυὶ νο]]οῦ. Πδάπὸ ργὸ Βυπηοἤδηο δὴ, παῖ, 

16ν1 τπιυϊαίίοπο ἀθαϊ δημοῦ, οχ Ἐπ. 904. δημοῦ βοείου ϑροῖον ἐξωπτημέ- 

ψον. δοῦρα Ῥο]]ποὶβ 0, ὍΤ᾽. ἀθ ποὺ ΟἿ᾽ ΘΌΠΘΤΘ, ΠΟΠΉΪΠ1] οιημθηαὐουδ 

ἅδη γα] ρὸ ΙΘριιηύτ", ἀρΡΡοπᾶλ: τὸ δὲ ϑρῖον ὧδε ἐσχεύαζε' στέαρ ὕειον 

ἑφϑὸν λαβὼν μετὰ γάλαχτος ἐμίγνυ χονδροπαχῆ [ -παγὴ], συμφυράσας 

δ᾽ αὐτὰ χλωρῷ τυρῷ χαὶ λεχίϑοις ὠῶν χαὶ ἐγχεφάλοις, περιβαλὼν συκῆς 
᾿ς φύλλῳ εὐώδει, ζωμῷ ὀρνιϑείῳ ἢ ἐριφείῳ ἐνῆψεν" ἔπειτα ἐξαιρῶν ἀφήρει 

τὸ φύλλον, χαὶ ἐνέβαλεν εἷς ἀγγεῖον μέλιτος ζέοντος. χαὶ τὸ μὲν ὄνομα 

τῷ ἐδέσματι προσέϑηχε τὸ φύλλον: ἡ δὲ μίξις πάντα ἐξ ἴσων δέχεται" 



112 ΑΡΙΣΤΟΦ. ΝΟΥΣ 

«1.4. Ἔνεγχε δεῦρο τὼ πτερὼ τὼ ᾽χ τοῦ χράνους. 
41. Ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε χαὶ τὰς κίχλας. 
«141. Καλόν γε χαὶ λευκὸν τὸ τῆς στρουϑοῦ πτερόν. 110 
Π Καλόν γε χαὶ ξανϑὸν τὸ τῆς φάττης κρέας. 

“4. ὥνϑρωτιε, τταῦσαι καταγελῶν μοῦ τῶν ὅδτελων. 
41. ὌὨνϑρωτιε, βούλει μὴ βλέτεειν ἐς τὰς χίχλας; 
“ΤΑ. Τὸ λοφεῖον ἐξένεγχε τῶν τριῶν λόφων. 
«11. Καἰμιοὶ λεχάνιον τῶν λαγῴων δὸς χρεῶν. 1110 
«1.4. .1.41λ}᾽ ἢ τριχόβρωτες τοὺς λόφους μου χατέφαγον. 

τῶν δὲ λεχίϑων πλεῖον" ἐπεὶ πηγνύουσι χαὶ συνιστάσι. Αδοδὺ ἃ Ἰοχίοῖδ 
χονδροπαχής.᾽" (ΕἸπ151.) “Ἐδοῦο ΕἸ]ΠΊ5] οπβ δημοῦ ΘοΥτῖσοτ νἱ ἀοίασ," (Ὀ]πᾶ.) 
γυϊραίδπι σὺ δὴ παῖ {ποίαν ΕΥϊΖβοι. δα ἤδη. 184, ααἱ ἐγκεφάλου ϑρῖον 
ΤΟ ΘΟΡΟΠΠ 5101 ΔΗΘΥΡῚ ΠῸΡο 6 ρῬαΐαῦ, ἀαὰτη ὀπτᾶσϑαι 50] 1] 6558 60Π- 

βού Π|πα βθητιβ, βθῆθχ δαΐθηῃ Αὐἰίοαβ αἰοαῦ ὀπτήσω δ᾽ ἐχεῖ. Εππάθι 

1116 ΟΠ) ΠἸΘΙΠΟΥΔΙ οθηβοῦ Εὰ. 9564 (πούϊοβ δαΐθμ ϑροῖα βἰπηρ] οἰ θον 

ΤΠ] ΘΠΠΟΤ Π 111, ΒΘΙΠΡΘΙ ὠῶν ϑρῖα, ἀπᾶθ ὁοα πὶ ΠῸΠ 5587} ΒΟ] οσθηΐ, ᾿ἰη 6 Πρ 

ἄθρονο ἀοοοῦ. ΟΕ, ΕὙ. 180. ὑπότριμμα, ϑοῖον, ἐγκέφαλος, ὀρίγανον. ῬΊατα 

ἀ6 πος ὁΟΠαΙπηθηὐὶ σθποτο παροὺ ΕὙΙέΖβοι. 1. 1. ὀπτήσω] (χα. ἑψήσω. 

Ηοο οπῖὶπι οομαἰτηθηΐαπὶ ἦιγον, τὖ ἀοοοῦ ῬΟΙαχ 1.1. ϑθα οἵ, Ἐπ. 954. 
δημοῦ βοείου ϑοῖον ἐξωπτημένον. 

1108. τὼ χ τοῦ Β. Ο. Μά. 9. τῶχ τοῦ Α. τὸ τοῦ Β. τὼ τοῦ ΒΕΙΙκ. ΤΙηϊὰ8 

ἰδ ὔτ) 188 Ἰηθηΐο ἢ βαρτὰ ν. ὅ84. φέρε νῦν ἀπὸ τοῦ χράνους μοι τὸ 

πτερόν. ὕπαρ ἢϊο Βιβρί ου]8 ΒΟυθο πάθη, τὸ πτερὸν τοὺχ (γ6] τὸ) τοῦ 

χράγνους. “Ἐχ πος Ἰοθθ 6Ο]Π ΡΟΥΘ ῬΟΒΒΌΠΙΤΒ ΤϑΠΠΔΟΠτ πὶ Ῥγαθίθυ οὐἰβίαβ 
(λόφους) ἀπὰβ Ῥ6ππᾶβ ἴῃ σ] θα ΠΡ υΐββθ. Ἐπ νϑύθσθβ δῇ πἰσὶ πη π6 σα]θα8 

Ἰαῦτιβ δἰῆχίββο ἀοοοπέ τη δρῖποβ δηίίααβο." (Δ181].). 

1100. στρουϑοῦ γα]. Μ|1]]. στρούϑου Μοῖη. (1π πο.) Π]ηα, ἘΠΡΌ. στρούϑῳ 
Ἰοριθαν ἄν. 814. 

1101 ---Τ1108, Ηοβ νυν. ροϑῦ 1112. ἐγαῃβροπιπῦ Βοίββομ. (ἰπ Ὑο]ἢ. ΑΠπΔ]. 

ΠΙ|. 19.) Μοίη. Μ11]1. δοΠοοῦ ἴῃ νυϊραΐία αἰβευ θυθίοπθ αἰβρι θοῦ ἰβέευα 

προσαγορεύειν ἐμὲ (1115), ἀαστη ἴῃ Ῥυδθοθ θη 5. πὰ}]ἃὰ προσαγόρευσις 

μου, ΜαρῚ5. ῬΙΟΡΔΌΙΠΠ ΤΟΙ νν. 1101 οὐ 1114 5βθάθῃι. ρϑυμηιίαββθ οχὶβοϊ- 

τηδηῦ ΤΟΡΤΘ5 οὖ Τιθητπρ, ᾿ὰ αὖ Ροϑύ Τιδιηδοηπμ ΠΙΘΆΘΟΡΟ]18. ᾿ὐυ θη 8 
αἰοαὺ ὠνόρωτσιε, βούλει ---. δρᾷ 1] Φοηιθτο πηπἐδη 11. 

1101. πο γϑυβυπ ᾿πέγα ΠἰπηΠ 688 οχῃϊροῦ Β. ομι. Α. ὥνϑρωπε Ἐ,. γα ]ρ'. 
ἄνϑρωπε ΒΒ. Ο. 1. 

1108. ὠνϑρωπε ἈΑ. Ἐ.. νὰ]ρ. ἄνϑρωπε Β. Ο΄ Ζ΄ «1. εἷς Ἰῖρυϊ. ἐς ὨΙπᾶ. οἷο. 

1110. χάμοί . Β. νὰ]ρ. χαί μοι Ἐ. 

1111. ἀλλ᾽ ἢ ---- Α. Β. Ο. ΑἸὰ. Βγ. ΕἸμη5]. Πὶηᾷ. ΒΙ. Μοὶ, Β1ΌΡ. ἀλλ᾽ ἢ --. 
ΜῺ]]. (566. Κάμη. τ. πιὰ]. 8 799. .ν.) ἀλλ᾽ ἢ --; 86. Βοῖρκ. Ηαδνίαμηρ. 
ΚΙούζ. (9}4}π. πη. 1829. Ρ. 251. οὐ δᾶ Ῥοναν. 11. 84.) ἀλλ᾽ αὲ ῬΙαῦ. ΜΌΣΙ. 
Ρ. 8. Ὁ. “αθιύδηῦ. ον πηαῦϊοὶ Πα] βποαϊ ἴῃ ἸΟοΙβ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἢ δ 
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41. 41λλ: ἢ πρὸ δείτενου τὴν μίμαρχυν χατέδομαι. 
“14. Ὥνϑρω;τε, βούλει μὴ τεροσαγορεύειν ἐμέ; 

241. Οὗ, αλλ ἐγὼ χὠ ποιαῖς ἑρίζομεν τάλαι. 

Βούλει περιδόσϑαι χαπιτρέιναι “Ἰαμάχῳ {Π|0 
σεότερον ἀχρίδες ἥδιόν ἐστιν ἢ χίχλαι ; 

4... Ομ’ ὡς ὑβοίζεις. 41. Τὰς ἀκρίδας κρίνει τεολύ. 

“ΤΑ. Παῖ τταῖ, χαϑελών μοι τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε. 
«1. Παῖ παῖ, σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν φέρε. 
“1.4. Φέρε τοῦ δόρατος ἀφελχύσωμαι τοὔλυτρον. 1120 

2 - ΝΣ δα - ζω , 

ἜἘχ᾽, ἀντέχου, τταῖ. 411. Καὶ σὺ, τεαῖ;, τοῦδ᾽ ἀντέχου. 

.1.,.. Τοὺς κιλλίβαντας οἶσε, τταΐῖ, τῆς ἀσπίδος. 

ἀλλ᾽ ἡ βουϊθοηάπτη 5ἰζ. ϑουθοπάθτη ἀλλ᾽ ἢ, αποᾶ δοάθῃι τηοᾶο ἀϊοϊαπμι 

40 ἀλλὰ γὰρ, ἀπδθιι5 βθηΐθη 15, ἀπδγαση δα αἰΐοταιη ἀλλὰ, δὰ δ]ξουδμη 

ἢ τοίογίασ, ἴῃ ἀπδη οοηὐτγαοῦ 5." (Π1η4.) Πθοΐθ, ορίπου. 81 ἀλλ᾽ ἢ βοιῖ- 

Ῥαΐαν, ποία ᾿πέουτορ δύ οηβ ἃ ἀοπηὰ οὐἱύ. ΟἿ. δῇ 65ρ. ὃ. Βράάο πὐΐαπο, 

γτιοΐθοῦο. Οἷ. Βᾳ. 9ῦ8. Τ,)γ8. 149. οἷο. τριχόβρωτες (ἡ. Πὰ. να]ρ. Μοΐη. 

ΜΈΠ1. ΒΙΡΡ. τριχοβοῶτες Α. ῬΟΙ]. 11. 34. διαϊᾷ. ἢ. ν. Ε]τη5]. ΠὨΙπα. ἀρπο- 
8010 οὐὔϊδγη 80}Π0]. τριχίβρωπεες Β. «εἴ. τριχοβόστρουχες Ῥ]α ΆΓΟΙΙ Π0ν]. ΡΠο- 

ὑϊπ8. »». 000, 7, τριχόβρως (ὁ ὁοίοχ ἴπ [ἰ{πτὰ}: ϑηρίον ὃ τοὺς τῶν περι- 
χεφραλαίων λόφους διαβιβοώσχει. Ηδδγοι!: Τρίχοβοος (510). 

ΠῚ 81. ἢ Β,. Ὁ Ἐ᾿. ἀλλ ἡ Ἀ. ομίμαρχον Ἀ. Ο. Ῥ. Βτ. (15 πο.) [πΥ. 

οἷο. μέρμακυν Β. Β. “7. μέμαρχιν 5680]. ΑἸά, Βνι. 

1118. ὦνθρωπε Β. ὥνϑροωπε (. ὦ Ὄνϑϑρωπε Ἀ. 
1110. περιδόσϑαι Ο. Ἀ. περιδέσϑαι ἃ. Β. χἀπιτρέψαι Β. ᾿. χάπι- 

στέψαι Ο. χἀπιστρέψαι Ἀ. ὅὃ0. τὴν χρίσιν, αὖ ἃγθϊίγτο. ΟἿ, 6 5ρ. 521, 

1428. Τὺγ8. 1110. ἄδῃ. 29. 810. 

1111. οἴμ᾽ ὡς ὑβρίζεις] Οἷ. ΝΡ. 1298. οἴμ᾽ ὡς χαταγελᾷς. 118. 68}. 

1449. Ῥαο. 119. 424. 1,)υ5. 409. ΤῊ. 1912. ΡΙ. 900. Νοίαηε!α, ᾿π50]6 85 αἱρἢ- 
ἐποπρὶ οδοδαχα. Εογῦ. ἁνὴρ ὑβοίζει, αὖ ἴῃ 479. 
ἘΠῚ 9: οτα. Α. ποη Β. Ὁ. Ἐ. 

1120. ἀφελχύσωμαι Ἀ. Ο. ἐφελχύσωμαι Β. ἀφελχύσομαι Ἐ. 

1121. ἔχ᾽, ἀντέχου] Οα. τοῦδ᾽ ἀντέχου. 

1122. τοὺς χιλλίβαντας Β. νυὶρ. τοὺς σχιλίβαντας Ἀν. τοὺς χυλλίβαντας 

Α. τοὺς χῖτας ὁ. “Ὑοηβιμι Ἀ]]ραὺ ῬΟ]ὰχ 10, 140. ααἱ χιλλίβαντας Ἰηΐοῦ 

σχεύη στρατιωτιχὰ γϑοόθηδβοῦ. ομο]ϊαθίδθ ποϑῦγο 5ιιπὺ τρισχελῆ τινὰ 

σχευάσματα, ἐφ᾽ ὧν ἐπιτιϑέασι τὰς ἀσπίδας, ἐπειδὰν χάμωσι πολεμοῦν- 

τες. ὕύϊπημα νουρὰ δχ τηθτὰ οοπ͵]θοῦαχα δα]θοὶ᾽ ΘΟ ͵ ΑΤΉΤ Δ 1015, ΟῸΠῚ ΠΟῚ 

γἱαογοῦ ἰῴθο ἃ Τδιηδομο Ροβοὶ τοὺς χιλλίβαντας, αὖ ΟἸΥΡΘΌΠΙ 115 ἸΠΠΙΧΌΙΗ 

δα πααγοῦ. πᾶ οδϑὺ «παρα ὕππη ἀθιασπι θυυ] 116} 1ΠΠὰ1η ΟἸΥΡΘιμ οβδυυὶ 

Ταθοῦ, οὰπὶ τοὺς χιλλίβαντας ἴῃ ὀοπδβρθοῦι βρθοίαϊογαμι στἰΐθ οΟ]]οοδ ΤΌ. 

ΤᾺ ἰπβίσατηθπίο αὐθθαπίαν ρἱοίογοβ ἰθδύθ ῬΟΊ]πο8 {, 129, ἐφ᾽ οὗ δὲ οἱ 

πίναχες ἐρείδονται, ὅταν γράώφωνται, ξύλον ἐστὶ τρισχελές" χαλεῖται δὲ 
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41. Καὶ τῆς ἐμῆς τοὺς κριβανίτας ἕχφερε. 

.«ΤΑ͂. Φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀστείδος χύχλον. 
41. Καμοὶ πιλαχοῦντος τυρόνωτον δὸς χύχλον. 1195: 

“«1Α͂. Ταῦτ᾽ οὐ χατάγελώς ἐστιν ἀνϑρώττοις τελατύς; 

411. Ταῦτ᾽ οὐ τιλακοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνθρώττοις γλυχύς ; 
.,.4΄. Κατάχει σὺ, τταΐ, τοὔλαιον. Ἔν τῷ χαλχίῳ 

ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 
“11. ΚΜΚΚαατάχει σὺ τὸ μέλι. Κανθϑάδ᾽ εὔδηλος γέρων 1180 

χλάξιν χελεύων “άμαχον τὸν οργάσου. : 
«ΤΑ. Φέρε δεῦρο, τταῖ, ϑώραχα ττολεμιστήριον. 

ὀχρίβας καὶ κιλλίβας. ΜΘ που ββί ητ8 πϑιι5., αὖ ΟΡΙΠΟΥ, ογαῦ δα τηθη- 

581 βαβίοηϊδηάδιη. ΗἩδβυοΐα8: χιλλέβαντες" τραπεζῶν βάσεις χαὶ ὕπο- 

ϑέματα" ἢ τρισχελεῖς τράπεζαι." ἘΠΜΙΙ,. 

1128. Θὰ. παῖ (1118), τῆς ἐμῆς ---.- 1] τοὺς τῆς ἑμῆς, παῖ, χριβανίΞ- 

τας 6ἴα. 

1124. γοργόνωτον] γοργόνωπον Ἠογν. ἔχ. ΟΥ. ν. ὙΠ. 

1125. τυρόνωτον] γυρόνωτον ῬΙαΐ, Δῖον. ν. 809 Ο. φυοῦ. Καβῦ,. Δοίη, 
1126. Θα. ταῦτ᾽ οὐ γέλως δῆτ᾽ ---, αὖ οχαραποῦαι! ΠΟ ὙΘΥΒα5. ΟΠ Ῥ͵ΤῸ- 

χίτηθ βϑαπθητὶ. πλατὺς Α. Β. γυ]ρ. πολὺς ἢ. Βοτνίαθθθ τοῦθ, πῖβὶ 

πολὺς ΟΥΤΟΙ ΠΌΤ οδῦ πὸ οἹοββθιια. Οἵ. ὅορῃ. Α1. 9805. λόγους ἀνέσπα -- 
ξυντιϑεὶς γέλων πολύν. Ἐπιτ. Ττο. 988. ταῦτα γὰρ γέλως πολύς. Οτοδῦ..ΤΌθ0. 

Τποοτύ. οἴου. ΕἸ. 14, 21. χαὶ πρὸς χαχοῖσι τοῦτο δὴ μέγας γέλως. 

1128. παῖ 501. ἴῃ Β. τοὔλαιον ἐν τῷ χαλχίῳ. νὰ]ρ. τοὔλαιον ἔκ 

τοῦ χαλχίου. ῬΟΙ]. Χ. 99. Ἐ]πΙ5]. τοὔλαιον. ἐν τῷ χαλκίῳ -- Ὠϊμᾶ. 8]. 
Βειρκ. Μεΐη. Μ1]1. ΕΙΡΡ. “᾿τοὔλαιον ἐν τῷ χαλκίῳ να]ρο, ααοᾶ γΡοβὺ χατάχει, 

τηϊηΐπηθ αταθοιμη οβδὺ, Πἰοοὺ αἰβουίο ἃ 5610]. ἃρποβοαῦιγ, απ ἀΘβου 

δι 4α5 ἴῃ Κατάχει. ἔχ τοῦ χαλχίου ορ{ϊιηθ ῬΟΙΠῸχ 10, 92. ΗΒυΟΒΪαΒ. 6Χχ 
Ἐπρο 46: Χαλχίον μαχρόν᾽ τὴν ἐλαιηρὰν ἐπίχυσιν. ϑα δ γα Ἰσα]6 5: 5 1 
π᾿ Βθθπα ΤΠ ΔΙΉΔΟἾτι5. Βοαξα:} 0160 ἀδίουροηΒ, ἄοποο ΠΙΘΔΘΟΡΟΙ 5. ̓ πη ΡΠ ΘΠ 
γοάααί.᾽" (ΕἸπ.51.) “Νοι ἀοροραὺ ῬοΟΙ]]ποῖβ. Ἰθοῖϊο τϑοῖρὶ, απᾶ8 Ὑ6] Τηθιηο- 

τἶδθ ΘΥΤΟΥΪ ἀθθοῦαν γ61 Ὀγονὶθαϊβ οατιβδα ροβὶθα δὲ, πὸ ῬΙΌΧΙ ΠΗ ΠῚ ὙΘΙΒΊΧΠΙ 

Δα ορβ οβϑϑοῦ. Ὑαυϊραίαθ βουϊρύσταθ νἱδίπηη. οουτοχὶ ᾿πθουραποῦοπο Ῥοϑύ, 
τοὔλαιον ροδὶζα, βιθ]αΐα δαΐοπι ροϑὺ χαλκίῳ." (Ὀ1πᾷ.) ροῖθ, αὖ νοὶ 

5066 η5 χάνϑαδ᾽ --- οδομαϊ. 

1199. ἐνορῶ Α. Ο. ἘΠ. νὰ]ρ. ὁρῶ Α. 
1180. χἀνϑάδ᾽ Β. ΚΒ. χἀνϑάνδ᾽ Ο. χἀνϑένδ᾽ Α. εὔδηλος ἸἰΡτὶ οὐ γα]ρ,. 

ἔνδηλος οοπ]. ΒΙ]. 1. οἅ. Μοῖη. ϑουθοπᾶππι ἴουβὰπ ἔνδηλος, Οἷ. Εᾳ. 12 11. 

ΞΌΡΠ. Ἐν. 150 Ὁ. ὁ Σίσυφος πολὺς | ἔνδηλος ἔν σοι. ϑοᾶ οἵ. Π6ηι. Ρ. 304. 

τότε δ᾽ εὔδηλοι πᾶσιν ἔσεσϑε οἷο. 
1181. χλάειν Α. Β. Ο. Ἐ. οἷο. χελεύων Β. Β. 7. «1. Βομή]. Τοῖϑβὶς. Βὶ 

οἷς, χελεύω Δ. Ο. Ῥ. ΑἸ. οαπι ῬΙοπὰ αἰβυϊποίίοπο μοϑὺ γέρων. ΟΥ, ὦ 900. 
1152, δεύρο, παῖ ΔΑ. Β. παῖ δεῦρο Τὺ. 1. φέρε δεῦρό μοι τηλ!ῦ Ε 5]. 
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41. ὋἜξαιρε, τταῖ, ϑώραχα χἀμοὶ τὸν χόα. 
.1.,. Ἔν τῷδε τιρὸς τοὺς “τολεμίους ϑωρήξομαι. 

41. Ἔν τῷδε πρὸς τοὺς ξυιυτότας ϑωρήξομαι. ἹΠΠ 5 

“144. Τὰ στρώματ᾽, ὦ σταῖ, δῆσον ἐχ τῆς ἀστείδος. 

“1. ὙΤὸ δεῖτενον, ὦ σταῖ, δῆσον ἐχ τῆς χιστίδος. 

14. Ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γυλιὸν οἴσω λαβών. 
“11. Ἐγὼ δὲ ϑοϊμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 
“14. Τὴν ἀστείδ᾽ αἴρου: καὶ βάδιζ, ὦ παῖ, λαβών. 1140 

Νίφει. Βαβαιάξ᾽ χειμέρια τὰ σιράγματα. 
ΑΙ. ρου τὸ δεῖτενον᾽ ξυμττοτιχὰ τὰ τεράγματα. 

1198. Ἠυπο ν. οτη. Β. χοᾶ Β. νὰ]ρ. χόᾷ (. χοα (516, αὖ νἱ.) Α. χόα 

Ε]ΊΏ5]. οἷο. Οὗ. δᾶ 1086. 

1188. Ηππο ν. δα. Ἐ. οχη. ἃ. 1. ᾿πΐου Ἰπθὰβ παροὺ Β. συμπότας νυ]ρ'. 

1190. ΥΠ10 .Χ.,ωΜΔ: 1156. 1158. 21. 1151. 1199... Ζ4. 1140. Ρ. ΑἸΆ: Βτ. 

ἘΠΠΩΒΙ. 4.4. 1186. 1188. 21. 1181. ,.4. 1140. ΖΊ. 1189. ΒοΚΙΚ. γυοῦ. 

Ὑγ 215}. Βανθηηδῦ!5 ΠΡ αἸΒΡοβ᾽ ΟΠ 6 πὴ. Χμ] θοπῦ Τὴν. πα. Βουρῖς. Μοῖΐῃ. 
Μ11. ἘΠῸΡ. 

1151. 1158. Ηοο οταϊπο Πὐ. ἴῆνοῦβο οὐϊηο ΠΥ] γαϊσαί. ΑΥῸ νουβιιβ 

ὁπ. Α. 7. ΙΝ. ΑἸΡρο νυ. ᾿πίου ᾿Ἰη6ὰ5 παροὺ Β. ] 

1181. τὸ δεῖπνον) Οουυιρύππμη ἢος νἱάθίπν. Δ οθοπ ἀθϑίαθυο ρῬοΟΌ] πὶ 
αὖ Βίχη110. αὐ] 5 Ποαπίθτη. 1[)6. ρα] 5, δα απὰβ Ποβρὶδθς οἷθο5. 5ΘΟΊΤη 

αἰΐουτο βοϊθθαηύ, ν. Βθοῖ. ΟἼαν. 1. 420 5ᾳ. οοαραηΐαν δεῖπνα. ἀπὸ σπυ- 

οίδος. ΜΌ1,,. Υ. Αὐμοη. 80ῦ. Χρη. Μϑῃ. 1Π|. 14. 1. χίστιδος ἸιΡτ]. 

ΑἸΙα. ΒΥ. χιστέδος ῬΟ]]. Χ. 136. δια. 5. ν- χεστίς. ἘΠΠ5]. ὨΙπᾷ. οἴο. “1ία 

χλίνη χλινὶς, τήϑη τηϑὶς, ἀὰδθ ΕἸΠΙΒ]Θῖπι5 ΘΟ ρατανῦ. 1)6 χεστίς Ποίο 

Ῥτορίθυ Ῥγδθοθᾶθηβ ἀσπίδος αἸοῦππι δα ν. 1080." (Π1πᾷ.)} 

1198. γύλεον 11Υ] οὐ γὰ]ρ. δου θοπάθμ γυλεόν. Κ΄. ὉΙπα. δα Ῥᾷο. 91. 

ΠΣ δὲ ΒΒ. Ῥν. Ο- Ἐ- οἵ: Αἰ Ῥ. Ζ' 
1141. της νουϑαπ ὁπ]. Π., Ιοοο νόοιο το]ϊοίο. ὈΙΝΏ. 

ς 1142. ὁπ. ἀ. 7. ΤΑΙ ΟΠ. νουβῖθ5 ἀπο θ5. ππππὶ ΟΡΡΟΙΪς ΠοΔΟΟΡοΟ]ΪΒ. 

᾿ Β111115 ἰπδϑηθα!αβ ν. 1121. οὐ 1206. ὈΙΝΏ. ΜΈ ΟΠ]Θγο (πὲ οὔϊδιη 

 ΚΙούσίο 'π 714Πη. Αππ. 1866. ρν. 501) Βΐο γϑύβιιβ 6χ ἀπορτβ γί θιι8, «πὶ 
 ἀποθτι5 ρυδθοθ θη] 115 ΤιΔΙ ΟΠ γοϑρομαθυδηῦ, οοποϊηπαΐτπβ νυἱἀούπ];, ΟΠ ΠῚ 
ἴπ Πδο 5Β06Π8 ΨΘΙΒΊΙΒ ΨΘΥΒτΪ ΔΟΟΙΤΑ ΒΒ Τη6 (864 ν. 1121) γοβροπᾶθαί. ϑρ- 

Ῥ]οῦ ἰριθαν βῖο: αἴρου τὸ δεῖπνον χαὶ βάδιζ᾽, ὦ παῖ, λαβών. } Ἰοὺ, παπαιώξ 

(χνισᾷ, βαβαιάξ ΚΙοίΖ.). συμποτιχὰ τὰ πράγματα. ῬΙΧΛΠΠΓΟΥ ἴοτο Ηρυ-. 

ψογᾶθη ἔχ. Οὐ. Ρ. 11: τὸ δεῖπνον αἴρου χαὶ βάδιζ, ὦ παῖ, λαβών" 

σίζει. βαβαίαξ: συμποτιχὰ τὰ πράγματα. ΒεΥρκΚΙοΟ οὔϊδηη ἐθιηθῦα 6 πο- 

8. ὙΘυΒΙ Ὀπ15 ΟΠ ΡΤ] αὐϊπαύμβ νἱαθύιν πὸ νοσθαθ. “Πέρα πο αἰβοραϊέ, Τιατηδ- 

Οπ8. ἴῃ 5ἰηἰβύταμη. Π᾿οαΘΟ 0118 ἴῃ ἀοχύγαμη ῬΙΌΒΟΘΠΪ Ραγίθιη. ὥθυν] 

ἀομηΐποβ Βα πιηίιν, ἈΙΤΟΥ ὁοοημδη], Φ100 ΟἸΥΡΘαπῚ φροτίδηβ." (Μα]].} 
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ΧΟ. Ἴτε δὴ χαίροντες ἐπεὶ στρατιάν. 
Ὥς δ᾽ ἀνομοίαν ἔρχεσϑον ὅὁδόν᾽ 
τῷ μὲν “τείνειν στεφανωσαμένῳ, 1145 
σοὶ δὲ διγῶν καὶ πιροφυλάττειν, 

αἴρου τὸ δεῖπνον) τὸ δεῖπνον αἴρου ὁ0η]. Μεῖπ. Οὗ, 1140. τὴν ἀσπίδ᾽ 

αἴρου. συμποτιχὰ ναυ]ρ. γὰρ γτὸ τὰ Ῥ. 

1144. ὡς ἀνομοίων νὰ]ρ. ὡς ἀνομοίαν δ᾽ Μροῖπ. Ἐαυΐϊάθηη τη] τὴ ὡς 

δ᾽ ἀνομοίαν. ; 

1145. τῷ μὲν πίνειν [παίζειν τ᾽ ἔσται]  στεφανωσαμένῳ οὁοπΊ. Μρίη., 

αὖ παρϑαηῦ ἀπᾶθ ρομπαθαπῦ ἀαὐν! τῷ μὲν οὖ τῷ δέ. “Παίζειν χαὶ πίνειν 

Θομἤπηχὶῦ δὐϊδιη Τοη ΟἸΠΐπ5. ἂρ. Αὔμοη. Χ11. 6004 Ὁ). Οὗ, δὰ Νὰ. 649. Ῥτο- 
ῬΔ011Π5 οοπ]θούασα. Εχοὶ 1556 νἹαἀθύθν ἔσται Ῥγορίου 51 1116 ν] Πα πὶ στε. 

1146. σοὶ δὲ διγῶν] σοὶ δ᾽ αὖ --- ρυϊπηθτη, ροβίθα σοὶ δὲ 60η]. ΒΘΠ]. 

ΝΆ] οραβ τηαἰδίϊοπθ. Νούμμι οδϑὺ ρυδθοθρύπμη ἀοοίοσαμη, γοθδ]θη Ὀ͵6- 

γΘ ἴῃ ἤπθ γόθᾶρ}} ἃηΐθ ὃ ᾿ποποδύϊναμη Δ] θυϊα5 γοοὶβ Ῥτοαποὶ, 851 1π 

ΘΠ 8515 οδδξ, ΘΟΥΙΡΙ, 51 {ποβϑῖὶβ. Εὖ πᾶπο Ἰθρθη ποι τηθᾶο ἃρπᾶ {τἃ- 

ῬΊοοβ, 8564 οὐὔἶδηι ὩΡπα ΘΟΤΙΉΪΘΟΒ, γΆ]ΘΓΘ ΥΡΙΤΟΥ ; ἀπδιηαπᾶπι ἰαέθηαχη οδῦ 

Ῥδαοίοτα δρια ΠῸ5 απδηι 11105 ΟΟΥΤΘΡΙΟΠἾ5. 675 ΘΧΘΙΊΡ]ἃ ΤΟΡΘΙΙΤΊ. ΤΘΙΠΘΙΘ 

Ὧθ Βδὸ τ Τυάϊοαββθ υἱάθέαυσ Μοϊηθκίτιβ ΕὙ. ὐτη. Π|. ρ. 808. 804, «αἱ 

αἀοοοῦ “ΔΗ ΠΟΥ ΘΟΙΉΪΘΟΤΊΙΠ 1511 ῬΤΟΥΒΒ. ΤΟΡΌΡΉΔΙΘ. ΘΟΙΤΘΡ ΪΟΠΘΙΩ 50}- 

Ἰαῦϑ6 1Ἰΐοσδπι ὁ φτδθοθαθηΐ5." Τὺ δᾶ Παπίάαμη ρουαποδΐαν ἤᾶθο απϑοβίϊο, 

ΘΧΘΙΡ]α απο οἴδημα] ἴῃ αὐταιηατιθ Ρᾶυΐθη αἰΐουατη. Ῥυγοαποῦοηβ ἰῃ αγβὶ, 

Ῥιδϑῦθυ ἢ. 1., ῃ886 βαηύ, Αθῃ. 412. ἀτὰρ τί τὰ δάκι᾽ ἐχ τραγῳδίας ἔχεις; 

Ἐᾳ. ὅ40. αἴρεσϑ᾽ αὐτῷ πολὺ τὸ δόϑιον οἵα. ΝᾺΡ. 844. κοὐχὶ γυναιξὶν μὰ 
ΑἹ οὐδ᾽ ὁτιοῦν" αὗται δὲ (δέ γε Β. Υ. ἅ11) δῖνας ἔχουσιν. Ναῦ. 416. 

μήτε διγῶν ἄχϑει λίαν εἴα. θ41. ταχύ γ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ δυϑ- 
μῶν. Υ88ρ. 982. ἐς χόραχας᾽ ὡς οὐχ ἀγαϑόν ἔστι τὸ δοφεῖν. 981. οὐδ᾽ 
ἀνελέσϑαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν χεφάλαιον τῆς (τι) δαφανῖδος. Ἄ68Βρ. 1481. 

πλεύραν λυγίσαντος ὑπὸ δύμης. Ῥδο. 099. χέρδους ἕχατι κἂν ἐπὶ διπὸς 

πλέοι. 1186. οἵ ϑεοῖσιν οὗτοι χἀνδροάσι διψάσπιδες. ΤῊ. 781. τουτὶ τὸ 

δῶ μοχϑηρόν. 140. ἐς τὰ δάχια σχώπτοντας ἀεὶ οἴο. ἤδη. 1066. ἀλλὰ 

δαχίοις περιειλλόμενος εἴς. 406. χαὶ τὸ δάχος, χἀξηῦρες ὥστ᾽ οἷο. 496. 

σὺ μὲν γενοῦ ᾿γὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβών. 1059. μεγάλων γνωμῶν χαὶ 

διανοιῶν ἴσα χαὶ τὰ (τά γε ΑἸ.) δήματα τίχτειν. ῬῚ. 51. οὐκ ἔσϑ'᾽ ὅπως 
ὁ χρησμὸς ἐς τοῦτο ῥέπει. Ἰ0θῦ ὄψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ δάχη. 

ΒῪ. 440. ὅταν γὰρ ἱστᾷς, τοῦ ταλάντου τὸ δέπον 1 χάτω βαδίζει. ἘπΡΟΙΙΒ 
Π. ὅ29. νῦν δὲ δύπου γε δύο τάλαντα ὁᾳδίως. Τάθιη Π. 551. ἤδη χορηγὸν 
πώποτε ῥδυπαρώτερον | τοῦδ᾽ εἶδες; ΨΠΘΟΡΟΠΙΡα5 ῬΒού. Ρ. 484, τούτων 
ἁπάντων ὁ ῥαχιστὴς “ημοφῶν. ΝΙοΟΟΠαΤο5. Αἴπθη. γ. 84. εἰς αὔριον δ᾽ 
ἀντὶ δαφάνων ἑψήσομεν. ἈΠΕΡΠΔπ 65. ΑἴΠθη. Ρ. 32. ὁρᾷς, παρὰ δείϑροισι 

χειμάρροις ὅσα. ΔυϊΡΒμαπο5. Αἴμοη. Ρ. 028. σέζει χεχραγὼς, παῖς δ' ἐφέ- 
στηχε (- εν γὰ]ρ.) δανῶν. Τάρτῃ 1Ὀ]4. Ρ. 449 Α. ἦν ὁ γρῖφος ἐνταῦϑα δέπων. 

ΑΙοχὶβ Δίμοη. 1017. χρεάδια (χρεάδι᾽ ἄττα Τοῦτ. δὰ ΡῚ. 3998), ποδάρια, 
ῥύγχη τινώ, ΑἸοχὶΒ Αγροβῦ. ΧΙ. 16}. οὐδὲ δόαν γλυχεῖαν ἐχ τῆς δεξιᾶς] 
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τῷ δὲ χαϑεύδειν 
μετὰ “ταιδίσχης ὡραιοτάτης, 

δέξαιτ᾽ ἄν. Ἐτῖρμι5. ΑΥμθη. ν. 84 Β. τέϑημι" λογιοῦμαι γάρ. αὗται δὲ ῥόαι. 

Ἐρίσοπο5. Αὐπθη. Ρ. ὅ02. τνυχτῆρα, κύαϑον, χυμβία, δυτὰ τέτταρα. ὈΊΡΠΠ]. 

Αἴποη. δῦ Ὁ. ῥόδα, διιρανῖδας, ϑερμοχυάμους, στέμφυλα. Μοπαπά. Ηθαπί. 

Ἐν. ὃ. αὕτη συνύφαινε δυπαρῶς Ὁ ΧἘ ρΙΕ 1ᾳ. ϑ'οηΐ. 611. ϑεοῦ ϑέλοντος 

χῶὼν ἐπὶ διπὸς πλέοις. Θἰμιοπία. 5.0}. ΕἾ. 19, 61. λοῦται δὲ πάσης ἡμέρης 

ἄπο δύπον. ΔΟΒΟΒΥ]. Ῥτονι. 1020. σώματος μέγα δώχος. ἔπμη. 181. ὑπὸ 

ῥάχιν παγέντες. δορὺ 92. τίς ὥρα δύσεται; (ἀοο1.). ὅορἢ. Ορα. Τ᾿. 847. 

τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἷς ἐμὲ δέπον. Οφα. (. 904. σπεύδειν ἀπὸ δυτῆ- 

ρος. 1200. αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ διπᾶν. ΤΎΔΟΙΝ. 81. χϑονὶ δίπτων ἑαυτόν. 

Ληΐ. 818. τί δὲ (ν]». δαὶ) δυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 112. ὁρᾷς, 

παρὰ δείϑροισι χειμάρροις ὅσω 1 δένδρων ὑπείχει, αἴθ. ΒῪ. 21. χατὰ δά- 

χιν ] ἤλαυνε παίων. 499. λετιταῖς ἐπὶ δοτπιαῖσιν. 481. ἐδέξατο δαγεῖσα 

᾿Θηβαία χόνις. Ἐπατὶρ. ἴοπ. ὅ22. παῦε, μὴ ψαύσας τὰ τοῦ ϑεοῦ Ὁ Α φι: 

ῥήξῃς χερί. ἘΠ. 112. ποίῳ τρόπῳ δὲ χαὶ τίνι δυϑμῷ φόνου ---: ΤΙ. Τ. 

208. ἄχραις ἐπὶ δηγμῖσιν ἀξένοι' πόροι. Ἠδ]. 99, ἵνα (ἵν᾽ αἱ 9) δοαὶ 

“τοῦ χαλλιδόναχος --- Πὐρώτα. ἸὈ14. 1090. μέγας γὰρ ἁγὼν, χαὶ βλέπω 

᾿ϑύο ῥοπάς. ϑΌΡΡ}]. 94. γυναῖχας οὐχ ἕνα δυϑμόν ἡ καχῶν ἐχούσας. ἨΪρΡ. 

450, σὺ δ᾽ οὐχ ἀνέξει; χρῆν σ᾽ ἐπὶ δητοῖς ἄρα οἷο. ἈΠ65. 919. ποταμίους 
δεὰ ῥοάς. ΟΥγ!!. 8098. δύο [ ἔσφαξ᾽ ἑταίρων τῶν ἐμῶν. ΧΟ. τίνι δυϑμῷ; 

{[[ἴὰ δαί Ἰοροπάπμῃι ---.)} Εγθομί. ΕἾ. 117, 10. ὡς ϑεῶν τε βωμοὺς πατρίδα 

τὲ ῥυώμεϑα. Ἵταρ'. ἱποονῦ. ἂρ. Ῥ]αῦ. Μὸν, ν. 082 Ε.. ὅς μὲ δάχη τ᾽ ἤμπισχε 

᾿(ἠμπέσχεϑ) χἀξηνάγχασε 1] πτωχὸν γενέσθαι. Τλιθῖαθ ἁποίουαῦ]β οδῦ Αὐ- 

ΟΠΪρΡὶ Ἰοοι5. ἂρ. ΡΟ]]. Χ. 190. δαφίδα χαὶ λένον λαβὼν τόδε δῆγμα σύρ- 

θάψον. (101 ὀουυϊσοπάθιι νἱἀούι, ὁαφίδα χαὶ λίνον } λαβὼν τοδὴ τὸ 

ῥῆγμα σύρραψον. ΟΥ ΤΠ ροῦν. ΧΥ. 958. ΧΧΥΤΙ. 48. Ἐρ. 1. 1. οἰ9.) ΟΟυγθρ οη185 

ἴῃ {ποβὶ πᾶθο βαπῦ Θχθιρ]α. 5. 1000. ἀλλὰ χὰχκ τῶν λειινώνων δεῖ τῶνδε 
μὴν ((το6}ι.). ῬΙαύο οοτηΐοιβ Ἐπιβίας. ν. 1408, 82. ἐν τρισὶν πληγαῖς ἀπη- 

ἔσϑη τὸ δάμερος (ἔγοο}.). Ῥ]ιογθοταΐθϑ Αἴπθη. Ρ. 208. ἡβυλλειῶσαι χαὶ τὰ 

δόδα χεχαρμέναι. ΜΔΟΠο ΑΥΒ6. Ρ. 19. τὸν αὐτόμολον ἔσκχωπτε δίψαστσίν 

᾿ ἔφη. δίταγπ5. δον. ΒΊΟΥ. Ρ. 2391. χριτὴν τὸ δηϑὲν δυνώμενον συναρπάσαι. 

Του ρΡ5 Αἴπθη. ν. 29. ὄζει ἔων, ὄζει δὲ ῥόδων, ὄζει δ᾽ ὑακίνϑου. ῬΊι6- 
ταῦθ Αὐμοη. Ρ. 804. ἄχϑου ὁρῶν παρεόντα᾽ χαχὸς γὰρ ἀνὴρ τόδε δέζει. 

ποι Αὐμοη. Ρ. 440. ἐχ δὲ ῥυτὰ ΒΕ ἘΕΚΘΈΕν ἀπληστοίνους τ᾽ ἀρυταίνας. 

Ἀπιρ 5. Αἴμοη. 294 Ὁ). χοὺ λαλῶν ὅλα ῥήματ᾽, ἀλλὰ -- (χὰ. χοὐ λαλῶν 

ὅλα Ι τὰ δήματ᾽ οἴς.). ΑΘΒΟΠγ]. Ῥτόμ. 114. χρίμπτουσα δαχίαισιν ἐκπερᾶν 

χϑόνα. 992. πρὸς ταῦτα ΘΠ 00) -.- δορί. 105. τί ῥέξεις; (Ὀ860}}.) 824. 
τούσδε δύεσϑε. ΟἸιοῦρ!ι. 815. φώμενος ἢ τί δέξας; (πγρ1..) Εππι. 292. 

ἐγὼ δ᾽ ἀρήξω τὸν ἱχέτην τε ῥύσομαι. 89. τί πο ἣν (0866 }.} Ἐπ-:. 117. 

αὐτορέγμονος πότμου. ὅογρ!ιν. Ορα. ἢ. 1289, αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ ῥητά μοι. 

ἴ2. τήνδε δυσαίμην πόλιν. Οο. Ο. 1120. ὡς τί δέξομεν; ῬΆΪ. 1191. τί 
ῥέξοντες ἀλλοκότῳ. (ΘἸγο0η.) 1200. ὥς τένα δέξῃς παλάμαν πότε; ΕὟ. 998. 

δυτῆρι χρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός. Ἐπτὶρ. Βαροῖ. 59. τύμπανα “Ῥέας 
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5. ᾿ ᾿ - 

ἀνατριβομένῳ γε τὸ δεῖνα. 

Αντίμαχον τὸν ἹΡαχάδος, τὸν μέλεον τῶν μελέων 
σεοιητὴν, Στρ. 118, 

ἥ δυτὰν 1 Εὔβοιαν. (ἀδον].) Τ|ι68. Μὺ. 1. αἱμοσταγῆ πρηστῆρε δεύσοντα!α 
χάτω. Θιἰτηομῖάθ5. ΕἾ. ὃ. ἐσθλῆς ἄμεινον οὐδὲ δίγιον χαχῆς. Τῃ ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΙΒ 

αᾶπᾶο οοΥΤἰρ ταν 5ΎΠαΡὼ ἃπΐθ ὁ. 561161 ἰδηΐιπ) ΠοΟ Ροπὶΐαγ. 5ῖο φυλλο- 

ροήσει ῬῃογροΙαῦ. ἂρ. Αὐμθπ. Ρ. 209 (βθα φυλλορροεῖν Αν. 1481. οἴ6.), αἷμο- 

ουγχιᾶν Ἠρουτηῖρῃ. ἃ}. β,άπητη. ΒΘΚΚ. Ρ. 902, 10. ὀξυρεσεεῖ δόλῳ ῬΙπᾷ. ΟἹ. 
ΙΧ. 98. ἀπορίπτονται μέριμναι Απδον. 89, 6. Ηος ἰαπίιπι ἰπζογοβϑῦ ἱπίρι 
ΒΡ ΠΟ, νοσαθι]α οὖ σοιηροβὶία,, αποα ἴῃ 15 ΒΟΥ θΘπάπιτη, τ] ἃΥ818. δα δ, 

ἀαρΙοχ ο; ἰπ 1115 φγοπαηίϊπαπμη. (πᾶγ8 ἴπ ποβίτο Ιοθὺ φγυοπαηἑϊδπαα Ἢ ̓ 

ἴδγο φαδβὶ βου! θθγοίαν σοὶ δεροιγῶν. ΟἿ. Αϑο]οα βράχος, βρήτωρ, οὖ Τιϑδ- 

πππὶ ἔτᾶπρο (δήγνυμι). 1ὴ6 Υἱ τηρίτϊοα τοῦ 9. Υ. θᾶῦ68. Ῥ. 189 ---106 1. 
Ἰρίααο Κιαα. Ἡδτη. δα ὅόρῃ. Οθα. Τ΄. τ2. Ὀιμπᾶ. δᾶ ῬΙαῦ. 51. ΜΙΟΠ8]]. δᾶ. 

Ἐπ. Ρ. 1192 --- 118. Οαϊδίοτα. δὰ Ἡδρμδοβύ. Ρ. 319 -- -220. ΤΠ Ίθυβοι. δα ΕΠ. 

1002. ““Οδαβαιη Ππ]τπ5 Ῥτοα ποῦ! οπἿβ 'ἴπ ρτοππηθιδύϊοπθ ροβιθαιμη 6586 Ῥαΐο.. 

ααΐρρα ὃχ “(τ 1ἰὔοτᾶ ὁ γ00 8} ρτδθοθάθηξ δὐγαπογθῦθι οὖ απᾶϑὶ ἀπρ]Π1οᾶ- 

τοῖα: 14 απο τ γϑῦὰ ἤΠΘΥΪ νυ] ἀθιητιβ, 81] υϑυθ]β 80 ὁ ἱποῖρ᾽ θα 8 ΔαρΊηθπ- 

ἴπτη δαάϊίαν. Ῥτοπαπύ ρα ἰρταν τὰἀῤδάχη οἷο." ΟἿ. δὰ Ὑαβρ. 982. 
διγῶν Β. Β.. Γ΄ «1. διγοῦν Ἀ. διοῦγνῶν Ο. διγῶντι προφ. Ῥ. ΑΙὰ. 

Εοτιπὰ Ποιΐοὰ διγῶν (ΑΠΤΘπ5. Π). θυ. 304) οδυϊπυῖῦ ρα Αὐπ6ο05, αὖ πει- 

γῆν, διψῆν, χρῆσϑαι. Ουδβ ἔοττηαβ β8θρ6. ρμογιππίδην ΠΡγατὶ. Οὗ, Νυῦ,, 

416. ὕεβρ. 446. ἀν. 112. 988. ᾿ 

Ηὶς γϑβιιβ ροβὺ 1148 ὑγδηβροηδπᾶαβ νἱἀθέμ, ἰᾷ αποᾶ 5υδᾶθγθ υἱᾶθο. 
Μοϊποκίαμη. Οἵ, δὡὰ 1147. 8516 οπιπία τἰΐθ οὖ οπνθηἸθπΐον Ῥγοσθαθηῦ. 

1141. τῷ δὲ Α. Β. Ἑ. ὧδε Ο. χώδε οοπ]. Μη. Μα]πι χᾷτα. ΟΥ, δᾶ 1140. 
Τὴ ΤΟΥ ΠῚ αἰγθυβαγα. ΟΟ]]αἰΐοηθ ΡῬοβὺ ἐγαπβι πη} ἃ ῬΥΙΌΤΘ δα ΡΟΒΟΘΓΙΟΥΘΝ 
58.606 τρᾶϊύ ογταῖϊο δᾷ Ῥυΐοσθηι. ΕΧΘΙΏΡ]0 δγπαπῦ ἐγθ8 ὈΥΪΠΙΪ ΨΟΥΒτ5. ΠῸ]ῈΒ 

ξΡα]6. οὐ ΡΙαΐ. Τῦ1 -- 159. (Ἐ]π181.)} Τιοοαπι οουταρίθπι (1147 --- 1149) 

510 ΘΧΡΙΘΙΘ ὁοηδίθ! ῬοΟΥβοπαβΒ: τῷ μὲν ὅλην τὴν νύχτα χαϑεύδειν 1 μετί 

παιδίσχης ὡραιοτάτης" ] σοὶ δὲ στύσαντ᾽ αἰϑριοχοιτεῖν ἱ ἀνατριβόμενό 

τε τὸ δεῖνα. Δα αἀπᾶ6 ΠοΡγᾶθιβ: “ΝΆΠπ5 ἀαθιζο ροδίαθ τῃηθηῦθηι 

ἀϑβθοι 1 6858 ῬΟΥΒΟΠΊΠΙ, 564. γουρα ποὰ ργαθϑυϊξοσῖπι. Οαϊᾷ 5βὶ σοὶ ὃ 

ἐστυχότι φρουρᾶς ἄδειν,} ἀνατριβομένῳ γε τὸ δεῖναϑ Τὴ ἰδῖο γε 
Ῥογβοη. δὰ Ρ]. 898." 

1149. ἀνατριβομένῳ] ἅμα τριβομένῳ τολ!ῦ Νοῖπ. ““ΘπηΡ οὶ οομπϑύδ 

ἴῃ μᾶὸ 16 πὐὶ βοϊοθὺ ποβίθσ, παρ ἃ]106. Ατηρ Αἰμποπ. ΤΠ. 09 Ὁ. τες 

Β. Ο Ρ. Β. ΑΙά. Ὀϊπά. Μοΐη. ΜῺ1]. ΒΡ. γε Βοῖβις. ΕἸΠΙΒΙ. Β]. ΒοΙΒ 
Οὗ Αν. 1897. τύπτων γε τοῦτον ὧδί. (κα. ἀνατρίβεσϑαί τε τὸ δεῖν 

564 οοΥτσαπάθππι 5ΌΒΡίοου ἀνατριβομένῳ στι τὸ δεῖνα. 
1180. ψακάδος Δ. Ο. Ῥ. Β. 17. (δυφε. ε) Μοά. 9, ΑΙ4. Βτ. ΕἸπιΒ]. Πϊπᾶ 

ΒΙ. Μοῖμ. ΝᾺ]. ΒΙΡΡ. ψεκάδος Β. «1. δια, ἴῃ ἀντίμαχος. ψεχάδα ὅϑυῖι 

τε μητρὸς ἐμά ϑ᾽ εὑρήματα. 1588, σχήσουσί σε δ᾽ ρης Ἁρμονίαν 

ύσεται. Ἠ6]. 1118. ὃς ἔδραμε ῥόϑια μέλεα Πριαμίδαις ἄγων. 1120. ἀμ 
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ὡς μὲν ἁτιλῷ λόγῳ χαχῶς ἐξολέσειεν ὃ Ζεὺς, 
ἐν ᾿ 

ὃς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα “Ζήναια χορηγῶν ἀτέλιυσ᾽ 
ἄδειτενον " 1158 

ἴπ τευϑίδες οὐ ψεχάς. ψακάδα Ἰορίδβα νἀ 56Π01. (4]: Ψαχὰς δὲ 

οὗτος ἐχαλεῖτο ὅτι οἰ.) ΟἿ 5680]. δά ΝᾺΡ. 1022. (ντίμαχος) ὁ τρίτος 

{αχάδος λεγόμενος. ΜΟΟΥΪΒ: τναχὰς ““ττιχῶς, ινεχὰς ᾿λληγιχῶς. ῬΏσγη. 

ἌΡΡ. ϑόορῃ. ρΡ. 19. ᾿ναχάζειν διὰ τοῦ ἃ, οὐ διὰ τοῦ ἕξ. ΒΙοιηδ, δα ΑΘΒ0Ε., 

Ἂρ. 1612. Οὗ. δᾷ Νυῦ. ὅ80. Ῥδο. 121. Τη. 886. οχ ψαχὰς (ἃ 50. 67) 

ἀχϑίαὺ Ἡοτοά. 1.10. ὕσϑησαν αἱ Θῆβαι ψαχάδι (81. ψεχ.). ὅορῃ. Ετ. 508. 

ὑπὸ στέγῃ ] πυχνῆς ἀκοῦσαι νακάδος (ψεχάδος (ἷο. δὰ ΑἸ. 11. 7.) εὑδούσῃ 

φρενί. Ὁίοροη. 11. 11. ἱϑεχάς. 

1101. τὸν ξυγγραφῆ, τὸν μελέων ποιητὴν ἃ. Β. Ο. ΓΤ. “1. Μαά. 9. 

Βοηύ]. Βυ. θιπα. (Οχ.) Βουρκ. Μεοῖη. τὸν ξυγγραφῆ τῶν μελέων ποιητὴν 

Ῥ, Β. Ῥοῖβις. Την. Μοίη. τὸν ξυγγραφὴ τὸν μελέων τὸν ποιητὴν ἈΑ]4. τὸν 

ξυγγραφῆ, τὸν μέλεον ποιητὴν ὁ0}1]. Κιιύ. Π)0Ὀν. ἀντίμαχον τὸν Ἁ’αχαϑδᾶ, 

τὸν ξυγγραφῆ τῶν μελέων ποιητῶν ΕγϊῦΖ50}. κα. Αὐϊϑῦ. Ρ. 900. (6 ΤΟΥ ΘΒ] 

ΒΘΠ511 008 συγγραιςεὺς Ἰοραΐο Ἰοοίοτο δὰ ἼΠοβηι. 492.) τὸν μέλεον τῶν 

μελέων ποιητὴν Ἐ]τη5]. Π)0Ὁν. Π1πα. Μι1]]. ἈΠ0Ρ. τῶν μελέων τὸν μέλεον 

1η8}10 ΠΟ τδοιι5. τὸν ξυρίαν, τὸν μέλεον ποιητὴν ἰοηΐζαῦ Μοῖη. ““Βαοχῦ 

ἰρὶταν πἴὸ ΑΠΟηΔομτ5. Ἰἄθη ἀπθπὶ πὖ ΘΙ! παύπιιη τοὺ ροοία Νὰ}. 1022.᾽ 

Ναυοὰβ τὸν ξυγγραφὴ (οὖ νυχτεριγνὸν ἴῃ γ, ΔηὉ) ἀο]οῦ. ““Ποοῖο Πᾶθο 

ΘΟΥΤΟΧΙδθῈ υἱοῦ ΕΠ] 5] 65. Δ αϊσαΐα (πἰάθιη βου ρύπσω απο 5αβρο- 

Οὗον οϑῦ ἀπο αἱροάϊαθ ἰδ πι ἴα τὸν ξυγγραςφῆ ἴῃ ΠΕ ΒΕ ΟΡ. ΘΠουίδι- 

Ῥὰ5 οδὺ ὁρροβιῦαβ.᾽ (Π1π4.). [πὶ 56}Π|01115. Ἰοσιταν τὸν συγγραφέα, Β01Π10ο 

6Χ ἰπίουργοίαθίοπο, τπᾶρ ἴῃ {οχύπη ἰγορδὶύ. δαῦθ ῬΡΤΌΡΔ11Π15. νἱαοῦαν 

ΤΠ] ΠΙ5]61 1 ὁοτγθοίίο, ἀπδηη πὰϊη Οἴθηἀογθ ΠΟΠΉ1}1] νἱάἀοῦαν τῶν μελέων 

ῬΙῸ μελέων Ῥοδβίδιπι. ὥϊο Τὰν. ΑἸο. 400. μελέων ἀοιδοῖς. ᾿οπτα θαι) ἸΡΊθαΣ 
τὸν μέλεον δὴ μελέων ποιητήν. Οἵ, ἴάτηοη Μδοποη. ΔΔθη. Ρ. 941. «ριλό- 

οξενον ] τῶν διϑυράμβων τὸν ποιητήν. ΤιοροηπΠη ΒΈΒΡΙΟα θα} οὔϊαηη τὸν 

μέλεον ξυγγραφέα ποιητήν ϑ’. 6] τὸν μελέων ἠπίαλον (ἴπι ὁ θτι τη, Ὗ 65}. 

1058) ποιητῶν (πο βθηϑαϊ ορύϊπηθ οοηνοηϊτοῦ. 1)6 σϑρούϊοπο Ἀγ Ιοα]] 

τὸν οἵ. 800. Αρατῖνος --- ὁ περιπόνηρος ἀἀρτέμων, ὁ ταχὺς ἄγαν οἷο, 

“Ἔχ ἰαπΐα αἰνουβιϊαΐθ οῶπι τ οὐϊητιϊ βου ρύπτδιη ἀπᾶπὶ τορυδθβοηΐαηῦ Υ᾽ αὐϊ- 

ὀδππ5 οὐ Βανοηπδβ, τηπίαΐο ξυγγραφῆ, ἀπο ὁχ ρ]οββοιηδΐθ ΤΥ ΟΡ ΪΒ56 

γιάρίαν, ἴῃ μέλεον. Ἱαιαϊῦ γορία π᾿ 5:1} Π{πάϊ]π 6 γούππὶ μέλος οὐ μέλεος. 
ΟΤΥΪΒΥ ΠΑΡ τ μελέων ἴῃ ΟΠΟΥῚ ΔΤ π6. πϑανραῦαν ἂν. 144. 00. Οὐπΐογθη- 
ἀπ5 Απύρμαποβ ἀρὰ Αἴῃθη. Ρ. 045 ΚΕ. οἱ νῦν δὲ χισσόπλεχτα χαὶ χρη- 

ψαῖα χαὶ ] ἀνϑθεσιπότατα μέλεα μελέοις ὀνόμασι ] ποιοῦσιν, ἐμπιλέχοντες 

ἀλλότρια μέλη." (Β]1η51.) ΛΑαᾶάθ ϑόρῃ. Οβά. ΒΚ. 419. μέλεος μελέῳ ποϑδὲὴ 

χηρεύων. Δηΐ. 919. μέλεοι μελέαν πάϑαν χλαῖον. Ἐϊαγ. Ξ.ΡΡ]. 98. ὦ μέ- 
λεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν. Οοπίον. οἰΐαιη ἔπιν. Α1Ὸ. 494. τοίαν ἔλι- 

πες ϑανοῦσα μολπὰν μελέων ἀοιδοῖς. 

1158. ἀπέλυσ᾽ ἄδειπνον Ῥ. ΑΙ. Βι. Τοῦτ. Πἰπᾷ. ΒΙ]. Βερὶς. Μαοΐῃ. 

10. Ὁ 
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ὃν ἔτ᾽ ἐπείδοιμι τευϑίδος 
, ς- Ἰ5..,5 ΤΣ δεόμενον, ἢ δ᾽ ὠπιτημένη 

,.-- . ἣν - ᾿ 

σίζουσα ττάραλος ἐπεὶ τραττέζη χειμένη 

ΕΠΡΡ. ἀπέλυσεν ἄδειπνον Ἀ. Β. Ο. «7. Με. 9. ἸδΙηπι. 5680]. ἀπέλυσαν. 
(ϑαρι. ε) ἄδειπνον «1. ἄδειπνον ἀπέλυσεν διυϊᾶ. ἴῃ τευϑίδες. ἀπέχλεισε 

δειπνῶν (δείπνων 91.) ΠΗ. ἀπέχλεισε δείπνων ν. 1. ἃΡ. 5680]. ἀπέχλεισ᾽ 

ἄδειπνον ἘἸΤΗ5]. ΒΟΚΚ. Βο. ΜῺ]1]. Θὰ. ἀπέπεμψ᾽ ἄδειπνον. | 

1166. ὃν ἔτ᾽ Α. Β. Ο. Β. Γ΄ “1. Βαϊᾷ. ἴῃ τευϑέϑες οὐ ψεχώς. Την. Ἐ]ΠΗΒΙ. 
οἴο. ὅν γ᾽ ἔτ᾽ Ῥ. ΑἸά. ὅν ποτ᾽ ΒΤ. Βοῖβ. ΟοπΊ]. Ρ. 129. 519 Βυγ. Μά. 164. 
ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ᾽ (ἐπ.}) αὐτοῖς μελάϑροις διαχναιομένους. 

ΑΘΒΟΠΥ]. (πο. 361. οἷς ἔδοιμ᾽ ἐγώ ποτε ἰ ϑανόντας οἷο. Ἔτι γεγΐᾶβ ΑΠρΊοΘ. 

γοῦ. Ῥ8ο. 1181. ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ 1 δώσουσιν. Ὀὐταπιαθθ ποτὲ οὖ ἔτε 
ΘΟὨἠπΠρτιηΐαν ἰπ Ῥας. 1081. ἄρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿4ϑηναίους ἔτι παύσει; 

τευϑίδα χατεδόμενον Ἠδτηδκογ. Μα]6. 

1158. παρ᾽ ἁλὸς ΤΒΊοΥΒΟῃ. Αὐὶϑῦ. Ρ. 0995. ὁοπ]. Μίϑῖπι. λιπαρά τ᾽ ΗδΙΏΔΚΘΕΓ. 

ῬτῸΡ. Μείπ. (πὶ λιπαρὸς τη811. τραπέζη Ῥ. Β, ΑἸ4. Βν. ΒεΙρκ. Μ1]]. Β1Ρ0. 

τραπέζη (510) Α΄. Ο. τραπέζης Β. ΓΤ. 41. ϑαϊᾶ. 11]. 606. ἘΠ]. θη. ΒΙ. Μοΐπ. 

ταγήνου 60η]. ΒοΙρκ. 1. ΤῬαύνιυβ δῦ ἴῃ ἔα. 189. ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ 

φροντίζει σχληρῶς σε χαϑήμενον οὕτως. ΤΉ ΘΒ. 1182, χαϑεζομένη δ᾽ ἐπὶ 

τοῖσι γόνασι τοῦ Σχύϑου. Τ6]6 6114. ἂρ. Αἴπρη. ΥἹ. 208 Β. οἱ δ᾽ ἐχϑύες 
-- ἐξοπτῶντες σφᾶς αὐτοὺς ἂν παρέχειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι τραπέζαις. ΑδᾶΘ 

ῬΆΏΠ]ΘΙη. ὁ0π|. ΠΥ. 8. ὁλχεῖον εἶδον ἐπὶ τραπέζη χείμενον εἴα. Ια. 

ΑἸοχ. 28. ταῖς τραπέζαις ἰχϑύας ὁρᾷς ἐπιχειμένους. Αφηϊείνιβ ὁοηύγα δῦ 

Εᾳ. 104. ὅταν δ᾽ ἐπὶ ταυτησὶ χαϑῆται τῆς πέτρας. ὕ8ὲΒρ. 9592. λέϑον --- 

ἐφ᾽ οὗ τὰς χοιρίνας ἀριϑμοῦσιν. ΑἸοχ. οοπι. ΠΠ. 502. τὴν τράπεζαν ἡἧκχ᾽ 
ἔχων, } ἐφ᾽ ἧς ἐπέχειτ᾽ οὐ τυρὸς, οἷο. ΑἸΙοχ. Αἴμθη. 8594 Β. δειπνούντων 

ἅμα 1 ἐπὶ τὸ τάγηνον (τοῦ ταγήνου ) σίζον ἐπισείων φέρω. 1)6 56} 115 

ἀρὶταγ. [ἢ ποὺ Ἰοθ0 Ἰθοίϊο τραπέζης οτΐα νἱάθίαν ὃχ βουϊρύαγτα τραπέζηε. 

χειμένη) χειμένῃ (1. 6. ἴῃ τηθηϑᾶ οχίθηβα, ἃ ἀδρ65 τϑοϊρθπδβ ὑτοὸ- 

Ροβίία, 9001]. ἤοτῃ. 1]. ὠ. 41ῦ. παρέχειτο τράπεζα. Χεπ. Απ. ἵἴ. 8, 11. χαϑ' 
οἷς αἱ τράπεζαι ἔχειντο) ὁ0Π]. ΤΉ ΓΒ. Ατὐἱὶϑῦ. ρ. 698, οᾶ. Βο. ΜᾺ]]. 

ΒΟ ΠΙοϑῦ πὸπ ᾿π 6]Ποὴ0 ΤΉ] ΘΥΒΟΠ ΒΒ ἀποτηοᾶο ἃ Τ]Θ 88 Π| ΔΡΡΘΙ]ΘΥΘ Ροββὶῦ 

αᾶθ τη ἴῃ {Π|14 τηθηβὰ Ἰδοού. ΜΆ]]Θ 5. οὐΐϊδηϊ ΤΟΡΌΡΤΑΤΘ ἱπίρ 856 πὸ- 

Οἴϊομθ8. ὙΟΥΒΟΙΠΙ χειμένη οὖ ὀχέλλοι οοῃΐοπαϊί. ΝΙΝ ΠῚ ΠῸΝ ἴρϑθ 

Ῥίβοὶβ, αὖ ορ᾽πᾶῦμι 1116, ὀχέλλει, 564 τηθηβῶ 'ἰπ απὰ ΡἾδοῖβ ἃρρογίαίασ. ὅϊο. 

αἰ ἴῃ πᾶγο βαπὺ ὀχέλλειν δ ἰθυσῶμη αἰοαπίθι, αἀπδηααδπι τούορὰ ἰρ δᾶ, 

ἰαμΐαπι ΠᾶΥΪΒ ἈΡΡ6Ι110. Ῥογίαθ1]65. δαΐθμι τηθηβὰθ ούδηΐ ρα δπίϊαποβ,, 
αἀᾶ5 Οἷ᾽5 181 ἰπδύσιιοίαβ Β'ΠρΡῚ 115. βᾶθρ6. ΘΟΠΥΥΙΒ ΔΡΡΟΠΘΙΟ (εἰσφέρειν) 

οὖ ΤΌΓΒΙ5. [0116 16 (ἀφαιρεῖν) πιο8 δγαῦ. πη6 ἴπ ὕ88ρ. 1210. τὰς τρατέζας͵ 

εἰσφέρειν. Ῥδιι. 518. ἡ τράπεζ εἰσήρετο. Ῥ.ΠΥ 5 Αἴμοπ. 408 Ἐ.. ἀφαιρεῖν 
ὥρα ᾿στὴν ἤδη τὰς τραπέζας. Μοπδπᾷ. οοπ. ΤΥ. 1417. τὰς τραπέζας αἴρετε. 

ΑἸΟΧ. οοπι. 1Π|. 498. ἀρτέον 1 τράπεζαν. Ἐΐ ῬΟΙΠχ (ΥἹ. 88) μϑὺ τραπέζας γϑρο- 
βιζουία (ἈΠ ρΊ166 ὑτ ἃ 5) ᾿π 6]Πρὶῦ, ἴῃ ααϊθὰβ ἄδρθ5 ρροπουθηΐαν, ΟἿ, οὐϊαπι, 
βαρτα 010. ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανϑρακίδες ὦσι παρακείμεναι. 
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ὀχέλλοι, χᾷτα μέλλοντος λαβεῖν αὐτοῦ χύων ἁρτιά- 
σασα φεύγοι. 1160 

Τοῦτο μὲν αὐτῷ χαχὸν ἕν᾽ χᾷϑ᾽ ἕτερον νυχτερινὸν 
γένοιτο. “ἄντ. 

᾿Ἡπιαλῶν γὰρ οἴχαδ᾽ ἐξ Ἱσιστασίας βαδίζων, 1100 
εἶτα χατάξειέ τις αὐτοῦ μεϑύων τὴν χεφαλὴν 

Ὀρέστης 

1100. ὀχέλλοι εἰσέλθοι (γ61] ἐσέλϑοι) Ἠδιυπαῖκου. [ΙᾳᾺ6 πὶ οοπ]ϊοῖῦ Μοίμ. 

1. 6. ΔΡΡΟΙ] αὐ. Ῥαυβίαῦ ἴῃ τηθίρῃοϊα, α(πἰὰ τηοο αἰχοσὰῦ πάραλος: 

πδπ) ὀχέλλειν ῬΥΟΡΥΘ αἰοαπίαῦ πᾶν. οάθπ ἴοσο βθηβιι ἐφεστώναι ἔᾳ. 

029, τὸ μὲν τάγηνον τευϑίδων ἐφεστάναι σίζον ---, ὉΌῚ 51121Π15. Ἰηργο- 
οαὐο οδύ. ὕ0π46 ἢϊὸ οὐϊὰ πη ΤΘΡΟπΘμπτὴ 5.5} 106 715 ταγήνῳ Ρῥτὸ τραπέζῃ. 

1100. λαβεῖν αὐτοῦ Ο. ἘΠ. αὐτοῦ λαβεῖν Ἀ. Β. 

1106. βαδίζων Ἰἰρτὶ. βαδίζει δυϊᾷ. ἴῃ ᾿Ππίαλος. Τὐπᾶρ βαδέζοι οοη]. 

Βοπηΐ]. οὐ ἘἼ]πι8]. Ἐουΐαββθ σοοίθ. Τί τποὸχ χάτα ῥτῸ εἶτα Ἰορϑπάπθππι οί, 

αὖ χηοπτ1: ΕΠ] 5] οπ5. δοα ποιηϊπαῦν αγὴ ἢϊὸ ῬΤῸ σοηϊῦνο Ροβιύαμη αἰβουίο 

{πιθύτιν 5010]. ΟἿ. 5600]. δὰ 1182. δΙπη1]1ὰ πιπαΐαϊαο ὁοπδύγ Οὐ ]01}15 ΟΧΘΙΙΡ]ὰ 

Βππὺ Ἰηΐτὰ 1182. Ῥ]. 211. Ῥδο. 992. (9) 1242. ἤδη. 1487. ἘῪ. 609. 6 δο 

ἤρυχα σολοιχοςφανεῖ ν. δΆ]ΟΚ. δὰ Ῥποοη. 292. 

1160. χκατάξειε 110ὰ] οὐ δυϊά. ἴῃ Ὀρέστης. νι]ρ. Ε]Π151. ἘΙΌΡ. πατάξειε 

ΤΙπά, Β]. 1. Μεοῖῃ. ΜῈ1]. ψογα νἱάθῦιν να]ρσαΐα. Το θα αταθοὶ χατέαξα 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, 804 ἐπάταξα αὐτὸν τὴν χεφαλήν. Οἵ, ἘῚ, 488. χάτα- 

ξον τὴν χεραλὴν σαυτοῦ λίϑῳ. Ετ. δ02. ἕνα μὴ χαταγῇς (4. σὺ 9) τὸ 

σχάφιον πληγεὶς ξύλῳ. Τιγ5188 1ΠΠ. 40. χαταγεὶς τὴν κεφαλήν. Οοπίτα οἵ. 

Τγ5. ΟΟΥ τῷδέ σ᾽ ἀννήχτῳ πατάξω τῷ χοϑόρνῳ τὴν γνάϑον. ἤδη. 149. ἢ 

πατρὸς γνάϑον 1 ἐπάταξεν. δ 85ρ. 1254. πατάξαι χαὶ βαλεῖν. 1422. Ἐλγ, 

ῬΒοοη, 1471. πατάξαι --- δορί. Τλοιη. Ρ. 040, 10. λέϑος ἢ ξύλον ἣ σίδη- 
ρος --- ἐμπεσὸν πατάξῃ. Ῥ]αῦ. Τιορρ. ΤΧ. 879 ἘΠ. τὸν ἐπιχώριον -- πατάξαι. 

Ἰμποίαπ. Τλοπιοη. 10. ἐπάταξεν αὐτὸν εἷς τὴν χεφαλὴν λίϑῳ. 

1101. αὐτοῦ] αὐτὸν δ]. ““ποὸπῃ αἰβρ!]οοτοῦ,᾽" ΕἼΙΗΒ]. μεϑύων Δ. Ο. ἘΝ. 
μεϑύοντος Β. ΡΥ. τὴν χεφαλὴν ᾿. Την. Βοκκ. Ὁιῖπαᾶ, Β]. Βουρκ. Μείῃ. 

Ἅ]]. ἈΠῸ}. τῆς χεφαλῆς Α. Ο. Ῥ. 5680]. διά, ΑἸ4. Βτ. Ε]Π81. υοα 

ἀοίοπμαϊ μούοδί. Ξ1ς 1180. χατέαγε τῆς κεφαλῆς. “τῆς χεφαλῆς) τὴν χεφα- 

λὴν Βᾶν. τῆς χεφαλῆς. αὖ γυ]ρῸ, 5610]. αἰδβοτίθ, απ βουϊρύατα τορ ᾶθ- 

Βοηὐαυῦ ἰπΐουϊ5 νυ. 1180. ὕοβρ. 1428. Ῥδὸ. 11. οὐ βυθίπαᾶθ ἃρια ἃ]108 

ΒΟΥ ρύου δ. ΝΘΠΙΡ6 βαρδπαϊςαν τὸ ὀστοῦν: (πο04 οπΐτη Αἰχὶ Τιποίδηπβ ΤΊ- 
ΏΟΠ6 Ὁ. 101]. χατέαγα τοῦ χρανίου, ΠΟ ΤηΔρῚ5 Αὐδοσθχη δύ απἂπι ἕπτατο, 

ἀπαντώμενος, χαϑεσϑεὶς, οὐ τοϊααᾶ Ῥοτίθπία, απᾶθ ΤΟΧΙΡΠδμΪ 580 οχ- 

Ῥτοῦγαῦ, Οὐ γοῖο αἰχουῖϊ ῬΙαῦο αογρία ῥ. ὅ20 ἢ. χὥν τινα δόξῃ μοι 
τῆς χειραλῆς αὐτῶν χατεαγέναι δεῖν, ἴπ ἢοΟ ΠΟΒΟ 000 ῬγῸ αὐτοῦ ΠΟΙ 

ΤΩ] αἸΒρ]]οογτοὺ αὐτόν. Ταιοίδπατη οὖ Ῥ]δίομθιη δ]]οραν ΤΠομὰ5 Μᾶδρ. 

ἴῃ χαταγῆναι.᾽" (Ε]πι5]1.) αὐτὸν Ββοτρύθιη ἀρυᾶ ϑυϊάδιη οϑὺ ἴῃ ᾿Ορέστης: 
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μαινόμενος ὃ δὲ λίϑον λαβεῖν 
βουλόμενος ἐν σχότῳ λάβοι , 

τῇ χειρὶ πτέλεϑον ἀρτίως χεχεσμένον᾽ 1110 
τ: 7: δ᾽ ) ᾿ , ἘΜῊ 2 ς Ν ᾿ ἐγταξειεν δ᾽ ἔχων τὸν μάρμαρον, χἄσιειϑ᾽ ἁμαρτὼν 

βάλοι Κραετῖνον. 
ΖΙΡΓΕΖΟΣ. 

ΒῚ - ϑν Ὃ διιῶες, οἱ κατ᾽ οἶχόν ἐστε “αμάχου, 
ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ ϑερμαίνετε᾽ 111ῦ 
ὀϑόνια, χηρωτὴν :τεαρασχευάζετε, 
ἔρι᾽ οἰσυτεηρὰ, λαμτεάδιον τεερὶ τὸ σφυρόν. 
ς ᾿ , Σ Υ , Ἵνὴρ τέτρωται χάρακι διατεηδῶν τάφρον, 

Ν ΕΥ̓ , , 
χαὶ τὸ σφυρὸν τταλίνορρον ἐξεχόχχισε, 

ϑθα Ἰοοοσαη ἃὉ ἘΠΠΊ5]6ῖ0 Δ]] δου ατη ταῦϊο ἸΟΠΡῈ ἃ11ἃ οϑὺύ. Βθοῖθ οὐᾶοχ 

ΒανθηπδΒ τὴν χεφαλήν: ἀπὸ τοβύϊαϊξο χατάξειε ἴῃ πατάξειε οδϑῦ τη ηάπηι. 

χατάξειε ἴογΐαββθ οχ νυν. 1180. ᾿Ἰηνθοίπμη. Εδάθηι γουρα ρΡϑυπηιζαΐω ἴῃ 650. 

1204. Τιγβ. 061. (Ὠ1πᾶ.) 

1168. λαβεῖν ἃ. Β. ΒΗ. Γ΄ 41. ἘἸΤΙ51. ΒΕΚΚ. Ὀ1πᾶ. οἷο. βαλεῖν Ἀ. (8. Β1.) 

Ο. νὰ]ρ. Οὗ, Τιγβίδιη ΕἾ. 51. λέϑον τις λαβὼν ἔχρουσε τὸν λυχνοῦχον. 

1110. πέλεϑον Β. σπέλεϑον Α. Ο. Ἐ. πελεϑὸν (5190) Α14. Οὗ, 06]. 596. 
αὶ ἤππὸ Ἰοσαπη ἀἀαποῖῦ 5ομο]. Αὐδσαπι πέλεϑος, να]ραγθ σπέλεθος 6558 

ἀοςοῦ Δοουβ Ρ. 510. Ηδρϑιποπ Τηδβῖαβ ἂρ. Αἴμθῃ. ρ. 690 Ὁ. ἐς δὲ Θάσον 

μὐ ἐλθόντα μέγα χράζοντες ἔβαλλον ] πολλοῖσι σπελέϑοισι (βώλοις ἠδὲ 

λέϑοισι. φουῇ. “6005. Απίτη. ἴθ Ἐπαν. Ρ. 111), χαὶ ὧδέ τις εἶπε παραστάς. 

χεχεσμένον Β. Ο. Ἐ. χατεχεσμένον Ἀ. 

1111. ἐπαΐξειεν Α. Β. Ὁ. ῬΙῸ ῥ᾽ τρλ]ττη τ΄. ΟἿ. 16 988: 
τις τὸν Β: Ὁ. Ἢ τὸ Α. τὸν μάρμαρον] τὸν βόρβορον Ἤργπι. Μεοΐῃ. 

1114. Θερ. Α. Β. Β. εἴο. νὰ]ρ. Μοίη. ΜῺ1. ΒΡ. “2Ζγγ. Ῥ, ΑἸά. ἘΠπΙ5]. 
θ1πηά. 

111. χυτρίῳ Α. Β. Ὁ. οἴο. ΑἸά. χυτριδίῳ Ἢ. οὐ 5. Ῥανθ5. Μ. Ο. ν. 304. 

(9011. 408. Ῥαο. 201. Εδ0]. 145.) Βτ. οἷο. ; 

11τ|. Ηπης νϑ βάλη ο1η. Β.. νοι βρύϊο γϑ]οῖο. ὉΙΝΏ. ἔρις Ἰομ πὰ 

580}0]. ῬΟ]]. ΥἼΙ. 28. δια]. 1η οὐσύπη. ἹΚαδῦ. ἔργ᾽ Δ. Β. Ο. Τ΄ Ζ. Μεα. 9. ΑἸΙὰ.. 

1118. ἀνὴρ Ἰῦγ] οὖ νὰ]... ἁνὴρ ΤΙμᾶ. οἷο. χάραχι Απ χάμαχεϑ᾽ ΟΥ 
1220. λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι οἷο. 

1179. παλίνορον Β. Ο. δυϊα. ἢ. ν. νι]ρ. παλένορρον Ἀ. Ἐ]5]. Βουρῖς.ς 
ΠΙηα. Μοῖμ. ΜΏ]]1. ἈΠῸ}. παλένωρον Ἐ. Ἠδδγοι. 1ν. ν. Βεηΐθ!. Βοῖες. οομ]. 
ΒΠη5]. παλλένορον Με. 9. παλίνορος ὅ.!. Πράάθ, πὶ Δ] 16 ο] πὶ τούτου - 
5α1πὴ Ἰυχανὶῦ. Ηρβγομίαβ, Παλένωρον [ἐξεχόχχισεν}: εἷς τοὐπίσω ἐξέκλα-. 

σεν χαὶ ἐξέβαλεν" ἀπὸ τῶν ἐχκοχχιζομένων δοιῶν. Ηοπι. ἢ, γ΄. 88. ὡς δ᾽ 

ὅτε τίς τε δράχοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη. Αο50ι. ἀξ. 149. Ῥμϊοίαο-, 
118. 001}. ἃ}. ϑ'14, 5. ν. ἀμπαλένωρος: οἴχαϑδ᾽, ὦ χόρη,  ἄπιϑ᾽ ἀμπαλί-, 
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χαὶ τῆς χεφραλῆς χατέαγξε τιξρὶ λίϑῳ τεεσὼν, 1180 
ν , 2. πε γ Ξ 2 , [καὶ Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐχ τῆς ἀστείδος. 

Πτείλον δὲ τὸ μέγα χομπτολαχύϑου “τεσὸν 
ἣν - Ψ Ν 3 ΕΣ 7 3, , "» ᾿ 

γερὸς ταῖς πέτραισι, δεινὸν ἐξηύδησ᾽ ἔπος, 

γψωρος (55 οοα 4, βιργ. 6). ἩδβυοΠ οὐϊδηη οἹοββὰ δὲ “μπαλίνωρος (.41μ- 
παλίνορρος (ΟΥΥ. Μοίηθ. ΕὟ. Οοπι. ΠΠ. 290). ΟἿ, ν. ἄψορρος. ὅορῃ. ΑἹ. 

802. οὐχ ἄννοροον ἐχνεμεῖ πόδα; ἐξεχόχκισεν Ῥ. διυ]α. ἢ. ν. ΑἸά. Βουρκ. 

Μεῖη. ΜῈ]1]. ΒΙΌΡ. ἐξεχόμισεν “7. ἐξεχόχχισε ἃ. Ο. Βι. ΕἾπη8]. ΠὨΙπα. ΒΙ]. 

ἐξεχόμισε Β. (βαρ. χ). διὰ. ἴπ παλένορον. ““ϑομο] αδύατη, απ] ᾿πίουρυθ- 

ἰούαν ἐχτραπὲν τῆς ἁρμονίας ἤχησεν, ἸΘΡΊ556. ἐξεχόχχυσεν ΘΟπ]θοῖῦ ΒΟΥΡΊο- 

Τ5.᾽ (Ὀ1πα.) Οἷ, Ρδο. 08. τὰς πόλεις ἐκχοχκίσας. Τι)γ8. 9864. σου ᾿χχοχχιῶ 

τὸ γῆρας. 448. ἐχχοχχιῶ σου τὰς στενοχωχύτους τρίχας. ΝΙΘοΙηΔΟἢ, ΑΥΠΘη. 

ὕδ Α, οὐσίδιον --- ἐξεχόχχισα 1 ἐν μησὶν ὀλίγοις ὥσπερ ὠόν τις δοφῶν. 

1180. χατέαγε] ὧπ. χατέαξε, δογίδίιιβ αὖ ἐξεχόχκισε οὔ ἐξήγειρεν. ΟΥ̓. 

ΒΡ. 1490. χατέαξ' ἐχῖνον. περὶ λίϑον Ἀ. Β. οἷο. νὰ]ρ. περὶ λέϑῳ . 

Βοος. Ἡροΐθ, ορίπου. Οἵ. Ῥᾷο, 904. περὶ ταῖσι χαμπαῖς ---- πεπτωχότες. 

ΒΌΡΙ. Α]. 828, πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει. Απί. 1940. Πδαᾶο, 
π Ἰαρίάοιι ἴπὴ ΡῚ ΠΡ ΘΠ 8. 

1181. χαὶ Τοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐχ τῆς ἀσπίδος} 1)616, οχ ν. Ὁ174. τοροὐϊψαμη, 
τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐχ τοῦ σάγματος; 'ΤΟΪΘΥΑΥΙ ρῬοββοῦ δὶ ἐξήλειινε, ἐξέ- 
τριινὲ οἷο. γθϑυϊ πθυθθ: βδ04., οὰπὶ πτίλον δὲ ἃ τῆς χειαλῆς γμογϊποδηΐ, 

τϑούθ βίαξαϊ παθὸ ἀθ]οπᾶα. ΠΟΒΈΑ ΤΙΝ, Οὐομπ]θούατα βρθοῖοβα πᾶ ΡΒ. ΟἸΔ ΠῚ 

γογὰ. Τὴ6 ἀΟΥΡΌΠΘ Ἰοσαϊδαῦ τὖὖ 46 Ἰηοηβί0 ἴῃ ΟἸΥΡΟΟ ἀογμϊθηΐθ, απο 

ΤῊ 6110] ὁᾶδιι ΤΙ Δ ΟΠ] οχοϊζαύπιη. {πουϊύ. ΙΝ). Μουβιμι τιμοὶηἶβ ᾿πο] πα! 
ΒοΥρ, ΜΙΗΪ ααϊάθηι τοῦτ μἰὸ ἸοοὰΒ (ν. 1181 --- 1188.} ἃ οὙΔΠΙΠΊ 00. ΔΙΊ το 

ΠΡΟΥδΟ Ἰπέουροϊαῦαβ νἱἀθύισ, ΠῚ δηΐμι ἃ]1ὰ τηϊ πὶ, ταϊπῖπιθ ῬΊΟΡΔΌ116 

οϑὺ χομπολαχύϑου (πογηθη ἃ Τ)᾽οΔΘ ΟΡ] 1486. ἴῃ (ΘΥἸΒΊ 06 }) ΤΙ Δ Οἢ1 οχοορὶ- 

Ταῦ }}) τὸ στρούϑοι αἰούαχσαη [Ὀϊ556 βουύσατη, (πᾶ 6 ἸοΟαη ὉΠΟΪηΐΒ 

Ἰπο]ιβὶ. Ε]αβάθηη βϑηξοηςθ οδῦ Μοίποκῖι5. ἐξήγειρεν νὰ]. ἐξέγει- 
θεν Τὰ. ἐξήραξεν (6 {τ 6 ρ᾽ 10) ὁ0π]. Βτπποῖ. (Βοοίθ, ορίθοΥ.) ἐξήρειξεν ΘΑΡΌΥ. 

Τοπίαθδγ οἰΐαιι ἐξέϑραυσεν. Βραᾶο: οχοϊδανὶῦ, ΑρΡΊο6 ἃτοῦβθα, Π 6 

(ΑἸΟΥΡΌΠΘ ΘΗ, 51 νϑτὰ οϑῦ γσυϊραία, ἰδπατδπη ἀθ νἶγο ΔΠἾπη811 ἸοααΪ᾿αΓ. 

1182. πεσόν] λιπὼν ὁ0η]. ΒεΕΙρΡῚΚ. 

1189. Ῥοβὺ πέτραισι νἱγραϊα γθοΐθ αἰβυϊπριηί Βν. Ἐ]Π|5]. Βουρκ. Μα]]. 

Ὑἱγρ ] Δ ὁπ. ΠΙπα. ΕΠΡῸ. ΟΥ Αδβοῃ, αΡΡ}] 440. χαὶ γλῶσσα τοξεύσασα 
μὴ τὰ χαίρια, } γένοιτο μύϑου μῦϑος ἂν ϑελχτήριος. Ῥπθπν. Ογ6]. 590. δο- 

ραῖσι ϑηρῶν σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν ] χαὶ πῦρ ἀναίϑων, χιόνος οὐδέν μοι 

μέλει. ῬΏοοι. 289. μέλλων δὲ πέμπειν μ᾽ --οὉ Ο Οἔἂν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν 

ἀργεῖοι πόλιν. Τοπ. 9217. χαχῶν γὰρ ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν φρενὶ, | πρύ- 

μνηϑὲν αἴρει μ’ ἄλλο σῶν λόγων ὕπο. Ῥα]. ΒῪ, 4. πάλαι δή σ᾽ ἐξερωτῆσαι 

ϑέλων, σχολή μ᾽ ἀπεῖργε. 650}. ϑαρΡ}1]. 142. Ῥοιβ. 128, δορί. 678. Αρ. 
902. 9601. 919. Οἢ.. 518. 146. 988. 1046. ᾿υμι. 100. 450. ϑορῃ. Οδᾶ. (. 1119. 
ἔα 250, Ῥυτ. ΒΆΘΟΙ. 1129. ΗδΣ, 89. ΗΐΡΡ. 285. Ἠρο. 951. Ἰρη: Ἱ. 095. 
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Ὦ χλεινὸν ὄμμα, νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν 
- 2 

λείτεω φάος τόδ᾽ οὐχέτ' οὐδέν εἰμ᾽ ἐγώ. 
Τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδρορρόαν τιεσὼν ᾿ 
ἀνίσταταί τε χαὶ ξυναντᾷ δραπέτης 

941. Ηδτο. 188. Ηδ6]. 1551. Υ. ΜΟΙ. δᾶ. Βᾶῃ. 1457. Ρ. 880. Σχῆμα σολοι- 
χοι(ανὲς ποὺ αἸοϊ{ατ. δεινὸν ἐξηύδα μέλος νυ]ρ. Μα]τη δεινὸν ἐξηύδησ᾽ 

ἔπος. ΜῈ] Τογΐαββθ δεινὸν ἐξήϊσ᾽ (ἐξήπυσ᾽) ἔπος Οὗ Ἐπτ:. ΗἸρΡρΡ. 1989. 

δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν χλύειν. ῬΙπᾶ. Ν. Χ. 149. Ζεὺς --- τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος. 

1184. νῦν πανύστατόν σ᾽ Ἰδὼν λείπω φάος γε τοὐμόν] 4. νῦν πανύστατ᾽, 

εἰσιδὼν ! λείπω φάος σὲ τοὐμόν. Ἰάθηι ρῬγοροβαῖΐβθο νἱάθο θοῦγασθθαχι. Οἵ. 

ΞΌΡΗ. 4]. 86. σὲ δ᾽, ὦ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 1 καὶ τὸν δι(ρευτὴν 
Ἥλιον προσεννέπω, πανύστατον δὴ χοὔποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. Ἐπτ. ΗΤΡΡ- 

Ὁϊ. οὐ γὰρ οἵδ᾽ -- (φάος τε λοίσϑιον βλέπων τόδε; Ἤθρο. 411. νῦν πανύστα- 
τον 1 ἀχτῖνα χύχλον ὃ᾽ ἡλίου προσόψομαι. Ἤρτο. 407. τῶνδ᾽, οἷς πανύστατ᾽ 

ὄμμασιν προσδέρχομαι. 'ΤΥΔΡΊΘΌΤΩ ΒΘΙΙΠΟΠΘΙ δ ᾿πηϊταΐαν (ΟΤΠἸΟαΒ. 

1180. φάος γε (γε ον. Η.) τοὐμόν" οὐχέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ Ἰ1ΌΥ] οὗ νὰ]ρ. φάος 

ποϑεινόν --- ΤοΡν. φάος τόδ᾽ ἀμὸν -- (ὁχ ὑταροθαϊα βαχηρύατα) ΘΟ0ΠΊ]. Τ6η- 

ἀϊηρ. φάος τόδ᾽" οὐχέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγὼ Νάποκ, Οομού. φάος τοῦτ᾽ " οὐχέτ᾽ 
οὐδέν εἶμι" ἐγὼ Μοεῖπ. ΜᾺ]. “Νο γε 501π1|. 564 οἰΐδτη τοὐμὸν ἃ Τθτα- 
το δα]θοΐαπτη νυν ἀθῦαι Ἰδοῦπδπι Θχρ]θπίθ. ΑἸπιὰ ααϊα βουρβοσδῦ ρμρορία, νοὶαῦ 

λείπω φάος ποϑεινόν." (ὈΙη4.}) ῬΙΟΡΔΌΠ15. οδὲ ΝΌΘΚΙ οοπ͵]θούπσα. ΟΥ̓, 

Εᾳ. 1249. οὐχέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. Ἑπτ. ΑἸ]ο. 9881. ὡς οὐχέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν 
ἂν λέγοις ἐμέ. Ηεο. 089. ἀπωλόμην δύστηνος, οὐχέτ᾽ εἰμὶ δή. ΗτρΡ. δ... 

οὐ γὰρ οἵδ᾽ -- φάος τὲ λοίσϑιον βλέπων τόδε; (γι. φάος τόδ᾽" ὄλλυμ᾽, 
οὐχέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. ᾿ ν 

1180 --- 1188. Ἠοβ. νν. πποῖπὶβ ἱποπααπξ Ἠο]Ρὶρ. ΜῈ]. “Θυϊὰ Βᾶρα 

λοίαπέ ἀθ ὁδρορρόᾳς 9 (ποιηοᾶο ἐλαύνειν φοΐαϊς Ποβίθβ, απἱ τὸ σφυρὸν 
ἐξεχόχχισεν ὥϊο Πᾶρο βᾶπᾶ βιιηΐ, ἴουβδῃ στα ϑὺ ΔΙ] πὰπι ΕΣ Ρ1415 ἀσυστα- 

σίαν. ΘΟΒΗ. 

1186. ὑδροροόαν Ἀ. Β. Ο. οἷς. ὑδρορόαν Ἀ. ἨἘραᾶθ, ἃ ψαῦθη -ΘΟ Ὑ8568, 
ΒᾺ]]Υ, ἄγ κα, ἄτνδῖη. ΑἸοΙρην. ΠΠ. 41. εὑρὼν οὖν ὑδρορρόον ἀνεωγότα 
οὐχ εἷς βάϑος ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς, καὶ ὑποδὺς εἰς τοῦτον χατεχρύβην. ς 

1181. δραπέταις λῃστὰς νὰ]». δραπέταις λησταῖς ἘἸ.5]. ΒοΙκ. ὙΆ 15}. 

δραπέτης λῃστὴς 60η]. ὅ6η, ρα π6 516 4αϊάθηι ᾿πΐθρο . 5ΘΠΒῚ8. δδῦ: ΠΔΠῚ, 

τὖ Δ1|1ἃὰ Ῥγαθίθυθδηη., ΠΟΙ 00. 8]105 ΡΟΥΒΟ αὶ ροΐθταῦ Πδιηδόμτβ, απ ἴρ58 

ΤΠ] 601 .πὶ 510] Ἰαχανίββοῦ ὃ ἈΔάθ ἀπο νοῦρὰ ἐλαύνων --- δορὶ ποὴ δὲ 

ΤΔΙΠΔΟΠ τη ΤΘΥΟΥΥῚ ρῬοβδαηῦ, 564 δα ψτδοάοπθηι Ποβίθπι. Ἰίασπο, ν. 1181 

ἢπό {ΥδηΒΡΟΒΙΓΟ, ΒΟΥ ΡΟ Πα π]η. ΒΠΒΡΙΟΔθΥ τοσαῦτα --- πεσὼν τὴν Γοργόν᾽ 
ἐξήγειρεν (Ὁ) ἐκ τῆς ἀσπίδος. 1 ̓ ἀνισταμένῳ δέ τις ξυναντᾷ δραπέτης λῃστὴς 

χ. τ. Δ. ιάοραῦαν ϑηΐπὶ ΠΙΡΥΑΥῚ ΟΟΌ]πβ. δα ϑαπᾶάθιῃ ὑου ΠΟ Π 6 ηῚ πεσὼν 

ἴπ ν. 1180 ΔΡΟΥΤα586, οὐ ἰηθ ὑγδΒΡοβὶ 10. γΘΥΒΊΙ5. ΘΧ 8110 ἴῃ ΔΙΙΘ Πα] ἸΟΘΌΠΗΙ 

[αοία: ρμοβύθα [0 }}15. πππία το οταὺ τὴν ἴῃ χαὶ, δ βϑηδιπι δοοοιηιποᾶαία., 

Τοῦαβ. οογέο Ἰοοὶ Ῥγᾶνὰ οὖ ΟἸμ πη ἱποχρ] 08} 0118. βουρύαστα να]ραία οβύς 
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ληστὴς ἐλαύνων χαὶ χαταστιέρχων δορί.] 
Ὁδὲ δὲ χαὐτός᾽ ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ΡῚ "Ὁ -- 

Ξ:1.:.7: “«Ἰτταταῖ ἀτταταῖ, Π 90 
Ν γ δ Ν 4 στυγερὰ τάδε γὲ χρυερὰ τιάϑα. 

Τάλας ἐγὼ διόλλυμαι 
δορὸς ὑχιὸ “τολεμίου τυτεείς. -φ- ἢ ς 

- ν ΒῚ 

Ἔχεϊνο δ᾽ αἰαχτὸν ἂν γένοιτό μοι, 119ὅ 

πθίμπιθ. ΒΟΠο] δία Ἰπθθ θυ. ΝαΠΟ τα} 015. (6 οδιιδὶδ πα]}π5 ἀπο 

απἰῃ Ἰούι5. ἰπ θυ ρο]αὔτι5 δἰῦ. ΟἿ, αὐ 1181. “ἱάοῦιν βου ρ5ῖ5δ. δραπέταις" 

ληστὰς δ᾽ ἐλαύνων χαὶ χατασπέρχων δορὶ --- ὁδὴ δὲ χαὐτὸς. αὖ δανοηῦα 

Τιϑτηδο ] ἱπιρθαἸδι8 δὶ «ποι ἶπιι5 ρουραῦ. ΝΙΒῚ ἰουίθ πιπτιβ ἸΐουνΘ ὙΘΥΒῚΙΒ 

οΧοΙ δ. (Βουρκ.) 

1188. ληστὰς ἈΑ. Β. οἷο. νὰ]ρ. ὨΙηα, οἴο. λῃσταῖς Τ. Ἐ]Π5]. ΒΕΚΚ. λῃστὴς 

60Π1]. 56. 6α, Β]. 1. Οὗ, Ῥδο. 441 ---449. χεΐ τις --- ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, | 

ληφϑεὶς ὑπὸ ληστῶν ἐσϑίοι χριϑὰς μόνας. “Ζῃσταὶ Βοροῦ! οταηῦ, ἴπ (05 

τη ΐβδιι8 ταῦ Τιϑιηδοῃα5. Υ. 1017, χατασπέρχων}] ὈὌτροπ 5, ΡΤῸΡΘ]1618. 

Τμας. ΤΥ. 126. Οργρίαπ. ΗΔ]. ΤΥ. 90. ΞΡ ]οχ σπέρχειν οϑὺ Ησπι. 1]. ν΄. 884. 
δ᾽ γ᾽. 285. γ'. 29. Ἡδτοᾶ. Τ. 82.) 111. 172. Υ: ὃ8. Οἷ, ν- ἐπισπέρ- 

χειν, Ἰπιοίδη. Τιθχ. 2. ὁ γὰρ ἀστραβηλάτης ἐπέσπερχε. 

1189. ὁδὲ δὲ χαὐτός] Τα 65Ρ. 1300. ὁδὲ δὲ χαὐτός: ἐπὶ σὲ κἄμ᾽ ἔοικε 

ϑεῖν. Αν. 1118. ὁδὲ δὲ χαὐτός ἔστιν ἀλλὰ ---.- ἘΠ Μ51). 

1190 --- 1191. Η5. ΤιδτηΔ ΟΠ νου θ5. οΥοαβ. ΤΘΒΡΟΠ 586. τοὐϊ θη ]οαθο- 
ΡΟ] Ἰ5. νουϑὰβ 1198---1202, 56 ΤΟΒΡΟΠ510. ΠΟ ροξοϑῦ του! πΪδ] ἀπδὰ- 

Οἷον θυ5. ΔΒ 1015. τη α ]οπῖθα5. Π1Ν]1). 
190. ἀτταπαττατὰ Ἀ. Β. ΟἹ Ῥ. Σ΄ 4. (ἀττὰ π.) Μεᾶ, 9. ΑἸᾶ. Β’. ἀττα- 

παττὰᾶ Ἰουιπιὰ 560]. ἀτταταταταὶ ϑιιϊα. ἴῃ ἐποποῖ. ἀτταταῖ ἀτταταὶ Ἦ. 

Την. Ὀϊπά. οἷς. ὦ παπαὶ ἃ παπαῖ οουῇ. Βουρῖ. δάθηη Θχοϊαμηαῦϊο 40] η 15 
ΝΡ. τοῦ. ἀτταταὶ ἀτταταῖ. (Οἵ. ἤδη. 7. ἀτταταῖ. 0649. οὐχοῦν ἀνύσεις τι; 

ἀτταταῖ. Β. τί τἀτταταῖ; (Τὰ Θηΐη. βου θοπάπιη νἱάθῦιγ.) ΤΏρβιη. 229. 

100. ἀτταταῖ Ἰατταταῖ (αὖ Ἰαιβοὶ αἰβοῖ Ν8ρ. 1988). Βᾳ. 1. Ἰατταταιὰξ 
τῶν χαχῶν, ἱἰατταταῖ. ϑὅορῃ. ῬὨΠ. 148. ἀτταταῖ" διέρχεται. ὅ6801: ϑρη- 

γῶν παρατραγῳδεῖ. ΝαμηοΥὶ ἀαΐθιι5 αὐϊέιν Τδπδομτι5. ῬΥΟΡΥΪ ὈΠΥΘΠΟΥΎΠΙ 

ἐγαρὶοοττη βαπί. Ἰπηϊδαῦα: 6085 Τ᾿ ΔΘΟΡΟ] 5. ἴῃ τ] ἀἸ σα] τὴ ἀΘἰΟΥ 68. 

1191. τάδε γε Α. Β. νὰ]ρ. τάδε Ο. ΗΒ. ὈΙμα. γε τάδε τπα]ὖ ΒοΙρκ. 1]. 

στυγερὰ χρυερὰ τάδε τὰ πάϑεα 6081]. Μοῖπ, “τάδε Π, τηθίσο ρᾶσαπι Ρ]Ὸ- 
ῬΑ. ΑὉ πᾶς Ῥαγίβθ τη 6] 10} δῦ νσα]ραύα βου υύατα τάδε γε, 564 βαβρθοία 

Ῥγορύου. γε Ῥαυου]αῖ." (Ὀἰπ4.) ΤΥ ἰδηη 15. Πἷὸ ψουβιι5 ἀθθοῦ 

6556, αὖ νἱἀοίαγ, αὖ ἴῃ ΤΟΒΡΟμβίοπο Υ. 1199. 
1195. ἐχεῖγνο δ᾽ οὖν Β. Ῥ. 4. ΑἸ. Β᾿. Ῥοϊβ. ἐχεῖνο δ᾽ Α. Ο. Β. (Θγ8 518 

Ῥοβύθα ἀπᾶθι5 ἁπὺ ἐσ] ριι5 Πρ υ}5). 1. Μοα, 9. Τοῦτ. ἘΠ]1η8]. οἷο. αἰαχτὸν 
οἱμωχτὸν ἂν γένοιτό μοι . Ο. ΒΝ. 1. Μαά. 9. ἴῃγν. Ε]1η8]. ΒΕΚΚ. Βο. 
αἱαχτὸν οἱμωχτὸν γένοιτ᾽ ἄν μοι Β. εἴ. αἰαχτὸν ἂν οἱμωχτὸν ἂν γένοιτό 
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͵ 

“«]ιχαιότεολις εἴ μὴ ἴδοι τετρωμένον, 
χᾷτ᾽ ἐγχάνοι. ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 

Ζ1. “ἡτταταῖ ἀτταταῖ 

τῶν τιτϑίων, ὡς σχληρὰ χαὶ χυδώνια. 
(ιλήσατόν μὲ μαλϑαχῶς, ὦ χρυσίω, 1200 
τὸ “τεριτεεταστὸν χαὶ τὸ μανδαλωτόν. 

μοι Ῥ. ΑΙ. ΒΡ. αἰαχτὸν ἂν γένοιτό μοι Ῥοτβ. Ποῦτ. Ὀἰπᾶ. Β]. ΒΕΙΡΊς. 

ΕΠΡΡ. αὐαχτὸν ἂν γένοιτο ὨϊΠα. 64. 1825. ΒεΙρκ. ἴπ πού. Μοῖη. Μη]. 

ᾳ. ἐχεῖνο δ᾽ ἂν δεινὸν ἂν γένοιτό μοι. ““ΜοΥΒαΒ Πἴο οὖ ῬΥΟΧΙΤΗΠΒ ΘΧ 

ῬΘΗ ΠΟΙ Ἶ ΤΟΥ ἰδτη ὈἾοο οὖ ἐσ ροαάϊα, ἰδηηθῖοα οοτηροβιθ!, αποα πδὶ ῥα ΒΒ τη ΠΤ 

{τα ρ]ο5 τηϑίσαση οβδί." (Π1πᾶ.) 

1196. “Ζιχαιόπολις ἄν μ᾽ ἴδοι ἢ. ΒΕΚΚ. ΠΙπά. ΒΙΡΡ. «“Πικαιόπολις ἂν 

εἴ μ᾽ ἴδοι ἃ. Ο. Γ. Μοά. 9. ΒεΙρκ. ΜΆ]]1. Ζιχαιόπολις γὰρ εἴ μ’ ἴδοι Ἀ. 

Β. Ο. Ῥ. ΑΙα. Βγ. Δικαιόπολις εἴ μ᾽ ἴδοι Β. 4. ἘΠπΙ5]. Θοῦτ. Βο. ΒΙ. 

Μϑῖη. Ε]αβάθηη τηθίἹ ΟΘΠΘΥΪΒ βαηΐ γοῦββ Νυῦ. 1154--- 1158. Θὰ. “1- 

χαιόπολις ὅδ᾽ εἴ μ᾽ ἴδοι τετρωμένον. Ῥοβίμ!αθιν Πἰς βθηδγῖπβ, απ8}15 
εϑὺ 1202. ΕῸΙΥΙ ΠπῸῃ μΡοϊοβὺ «]Τχαιόπολις ἂν, εἰ οἷς. Ξϑο]οθοῦχη 6 1Ὸ οϑὺ 

ἄν μ᾽ ἴδοι φυὸ εἴ μ᾽ ἔδοι Ῥοβίϊαχη. 

1191. χᾷτ᾽ ἐγχάνοι Β. 4. ῬοΡτ. ΕἸπμΒ]. Βο. Β]. Βεῖρκ. Μεῖπ. Μ1]]. 

ΕΙΡΡ. χατεγχάνοι ἃ. Ο. Γ. Μοεά. 9. χατεγχάνοι γε Ῥ. ΑἸΙὰά. ΒΥ. χᾷτ᾽ (χάτ᾽) 

ἐγχανεῖται Β. Ὠϊπά. ΒΕΚΚ. ϑομο]αβύα Ῥ. χαταγελάσοι οχρ]οαῦ, Οἷ. δᾶ 

Βᾳ. 25. Μροίγυμῃ οϑὺ αὖ ἴῃ 1160]. 1112. 1202, ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν Ἀ. 
Β. Ο. Β. ΤΣ 4. Μεᾶ. 9. Ῥοῦν. ΕἸΜΙ. Ὀἰπᾶ. οἷο. ταῖς ἐμαῖσιν ἂν τύχαις 
σα]ρ.. 

1198 --- 1209. ΗΙ νϑυβιιβ γθβροπάθηῦ ὑϑυβιρι5 1190 --- 1197, 564. ἀποιποᾶο,. 
ΥΘΒΡΟΠΒΙ0 τοϑυϊςαθηαα βιὺ νᾶ] 6 ̓ἱποθυΐαπι οϑβῦ. 

1198. ἀτταταῖ ἀτταταῖ Β.. ἀτταλαττατάώ Α. Β. Ο. Ῥ. Τ΄ «1. γα]ρ. ἄττα- 

παττατὰ Μοᾶ. 9. Οὗ, δὰ 1190. 

1201. χἀπιμανδαλωτὸν Ἀ. Β. Ο. Ἐ. Ζ΄ “1. ἘΠη5]. πα, ΒΕΚΙκ. Βο. Βοιρκ. 

ΕΙΡΡ. χἀπιμανδαλωτὸν ἂν 14. Καδβῦ. χἀναπιμανδαλωτὸν ἂν Ῥ. χἄπιμαν- 

δαλωτὸν αὖ Πεῖδκ. Βτ. χαὶ τὸ μανδαλωτὸν αὖ Βοπί]!. χαὶ τὸ μανδαλωτὸν 

ΕἸΊ.51. (1 ποί.) ΒΙ]. 1. Μοίη. χαὶ μανδαλωτὸν ὁ0Π]. ΒοΙΡ . 1. τὸ μανδα- 
λωτὸν 60]. ΒοΙρκ. Π|. οα. ΜᾺ]. Μα]6. δ ϑῦιμι νἱαἀθύαν δῦ χαὶ τὸ μαν- 

δαλωτὸν, ἃαὺ χαὶ μανδαλωτόν. ἩρΒΥΟΒ5, μανδαλωτόν: φίλημα ποιὸν 
οὕτω χαλεῖται. Ῥποῖῦ. ». 940, 22. ΜΜανδαλωτόν: εἶδος φιλήματος, ὡς γιγ- 

γλιμωτὸν χαὶ δραπετὸν (1. δρεπτὸν οχ ΗρΒΥΟΉ. ἢ. ν.) χαὺὶ ἕτερα. ΑἸΐα 
ΟΒΟΌ]ΟΓ ΤΠ ΠΟΙηἶπἃ ογαηῦ ἁρπαστὸν, χύτρα. Υ. δαϊά. ἴπ μαγνδαλωτόν. (αὶ 

ἴδιο. ναυϊσαίδηη Ππᾶροῦ ἴῃ ΠΕεριπεταστόν.) Τάρπι τηθύσιμι οδῦ Βδπ, 997. 

898. 404. 408. 409. 410. 
1902--- 190ῦ. τὸν γὰρ --.- .14. ὦ --- ἐπωϑύνων νὰ]ρ. [211 ὦ συμφορὰ 

τάλαινα τῶν ἐμῶν χακῶν. τὸν γὰρ χόα πρῶτος ἐχπέπωχα. | .1.4. Ἰὼ --- 

ἐπωδύνων ὁοοη)]. ΒοΙρκ. δα. ΜῺ]7]., αὐ ΡῸ. ἰτοπῖδπη ἰδία αἰοαῦ ΤιἈτηδοθ απ 
Ἰσγ]θὴ5. ΠΙΘΆΘΟΡΟ] 186. Βογίαβθο τϑοίρ. 
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Τὸν γὰρ χόα τιρῶτος ἐγσιέτεωχα. 
“ΤΑ. Ὦ ξυμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

᾿Ιὼ ἰὼ τραυμάτων ἐπεωδύνων. 1208 
ΕΓ Π Ὲ Γ ὅ: Γ : " 

ὴ ἰὴ χαῖρε “Ταμαχίτετσειον. 
7.2. Σευγερὸς ἐγώ. 
21]. Τί μις σὺ χυνεῖς;; 
Ε7:2. Πϊογερὸς ἐγώ. 
Ζ1. Τί μὲ σὺ δάχνεις; 

1202. χοᾶ ΔΑ. Ο. Β. Τ΄ ΡΥ. χόα νῦν Β. Μοᾶ. 9. (α.) χόα γοῦν “1. χοᾶ 
γὺν ΑΙα. χόα Μεᾶ. 9. (ἱ [8]10γ}. Ἐ]ΠΙ5]. οἷο. πρῶτος ἈΑ. Ἐ. Γ΄. 2. 
πρῶτον Β. ΟΥ 1002. ἐχπέπωχα Α. Β. Ο. Β. ΓΤ΄. 4“. Βτ. οἷο. ἐχπέπωκά 

γε Ῥ. ΑΙά. 
1204. συμφορὰ να]ρ. Τοαϊ ξυμφορά. 
1206. ἠὼ Ἰὼ Α. Τ᾿. νὰ]ρ. Τὼ Ἰὼ ὦ Β. Ἰὼ Ἰὼ ὦ Ῥ. Ἰὼ Ἰώ μοι ὁοπῇ. ῬΟΙΒ. 

τῶν (ρτὸ Ἰὼ ᾿ὼ) ΒΘ]. ναϊρσαύαιη παροὺ τ δ5 πὶ ᾿ὼ οὗ συμφορά. 

1900. δὴ Ἰὴ Α, Ο. Β. Γ. ἘἸπι5]. οἷο. ἐὴ Τὴ ὦ Β. Ῥ. γναὰϊρ. Θὰ. ὦ ---.- Οὗ 
γε 8ρΡ. 198. «Ἰαμαχίππιον) λαμαχιππίδιον . “αμαχίσχεον γῬτορὰ- 

ῬΠΠΟΥ ὁ0πΊ. ΜΙ οῖπ. (ὑπτὴ θα αἰβ Θηΐπὶ δα αἰ δἰ δα τι6. Ὡ1}}1] τοὶ ἔπβ8θ ΤΠτηδοΠο. 

Ῥγο «“αμαχίδιον Ῥοβίξαιμπι, ὁὰπὶ ΔΙ] βίο οὐϊδη ἃ ν. ἱππεὺς, απαβὶ 
Τὴ δ όμ 6 Θ641|68. Απΐο πη ΥΘΥΒΌΠ 86 ΠΥ] ΠῚ ΘΧΟΙΪ 1586. Βἰαϊαπηΐ, 

Ἰάθοαπθ Ἰδοιηδηη ἱπαϊοδηῦ, Βοί!. Βουρῖς, Μοη. Ἐ]αβᾶθηι βϑηξθπέϊαθ οϑῦ 
Τὶπᾶ. Τϑροίθπάπη ἴογβαη ὦ ξυμφορὰ --- χακῶν. 

1201 ---19209. 4.3. στυγερὸς ἐγώ. 411. μογερὸς ἐγώ, .Α͂. τί μὲ σὺ χκυ- 

γεῖς; (.1.4. τί μὲ σὺ κυνεῖς; } .11. μογερὸς ἐγὼ ἴηνοιθο ΟΥΪΠΘ ἴῃ ἘΠῸ 
ΠΡτο, 7.., πὶ [81101.) 71]. τί μὲ σὺ δάχνεις; Ἰἰθγ] οὐ νὰ]ρ. Ὀὶμα. ΒΡ. 

.14. στυγερὸς ἐγώ. 411. τί με σὺ χυνεῖς; ] .1.44. μογερὸς ἐγώ. 411. τί μὲ σὺ 

δάχνεις; 601]. Τιοηὐπηρ. ΒοΥρκ. 11. δὰ, Μοίη. Μ1]1. Ἡδοΐθ, ορίμου. Α106- 

τ (ἰδία Ὁ] ΟΠ 61) ΠΪη18 ΡΥΟΡΔ 16 Ρτοροπαηῦ Τοηδησ οὐ Μδάν]ρ: 

.“1.4.. στυγερὸς ἐγώ, μογερὸς ἐγώ. ᾿ 411. τέ μὲ σὺ χυνεῖς; τί μὲ σὺ δάχνεις; 

ΒοΠοοῦ ΤΊ ΘΟΡΟ 5, Τιδιηδομαμη ἀθυ] 05, Πᾶθο δι] τη 065. ΟΒ0Ὰ]15. οὗ 

ΤΠΟΥ ΑΙ ΠΠΟἾ]158. Ο5. 6715 γο]]Π]οαπύθϑ αἸοϊύ, 

1208. 1209. τί μὲ σὺ] τέ σύ μὲ τιδ]}]ῦὺ Ἐ]Π18]. Θα τί. ον. ΧΙΥ͂. 449. 
1208. χυνεῖς Ο. Β. χινεῖς Α. Β. οὖ ν. 1. ἂρ. 5680]. Εϊδάθιη οοηΐ βίο ἴῃ 

ῬΠΘΥΘΟΙ. Ῥουβ. ΕἾ. ΠΠ. 8. προσχινῶν (1. προσκυνῶν) δὲ σέλινα. ΒΟΥΡΊΘΙΙΙΒ 
ΟὟ ΒΟ ΒΟ] δία χυνεῖς ΘΧρ]οᾶῦ ΡΟ σαένεις, καταπαίζεις, λυπεῖς, ΟἿΤ 

ΟΠ ΤΪΏ1 1Π1ὰ 152 “Μ816 νουθῦ Βυαποκίαβ, 1] πα 6 σοΙΡ61185. ΠΙσᾶθο- 
Ῥ)0115. Τιᾶτηδομα μι Οδοι]αύα!, ααἱ Θαπὶ ἱπα]ρ πα θα πα π5 τοιποσαοῦ." (Ε]1η8].) 
ἴπηο που απο] 85. ἸΠΘ  Θἰυ]οἷβ δου] 5. αἸοϊθ. ΟἿ, Τιποῖαπ. Τιὰο. 82. δάχνει. 

ἐν φιλήματος σχήματι. Τρ56. ἰδηίαθδη τύ μὲ προσχυνεῖς; ααἷα ΔἸΌοΥ 

Ἰη040 αἰχοταῦ ᾿ὴ ἴὴ χαῖρε “αμαχίππιον. μογερὸς Β. Ο. Β. μογε- 
Ε΄ ρὸς δ᾽ Δ. 
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5757: Τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. 1210 
41. ὙΤοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπεράττετο; 
7.35. Ἰὼ ἰὼ Παιὰν Παιάν. 
«11. 1λ}᾽ οὐχὶ νῦν γε τήμερον Παιώνια. 
.ἹΑ͂. “άβεσϑέ μου λάβεσϑε τοῦ σχέλους, ττατταῖ" 

1210. τῆς ἐν μάχῃ ξυμβολῆς Α. Ο. ΚΒ. Ζ΄ Μϑᾶ. 9. Βγ. τῆς ἐν μάχῃ νῦν 

ξυμβολῆς Β. Ῥ. «1. Α14. τῆς ἐν μάχῃ ξυμβολῆς Βτ. ἘΠΠΗ8]. ΒΟΚΚ. τῆς ξυμβολῆς 

Βο. ΕΥΖβοι. (04 8π. πη. 1829. Ρ. 238.) Ἑπρον. (14. 1858. Ρ. 264.). ξυμβολῆς 

Ὀϊπά. Β]. 1. Βευρκ. Μοῖῃ. Μι]11. ΒΠΡΡ. “μϑρουαίαν ἐγὼ τῆς ἐν μάχη, απο 

ΡΟΣ 1οο5. απθῖη ὁχ δΙΠθΙστζαῦθ νοθᾶθι}} ξυμβολῆς οαρὶῦὺ ΠΙΘΔΘΟΡΟΙ ΙΒ. 

ἐν μάχῃ ἀδ]ονῦ Βοίῃϊα5. 8 δυψοα]πβ ἀποαπθ 6]1ο᾽θηπιβ ἔπ|ῦ. ὙΘΥΒῈΒ 
6Χ ααρ]1οἱ Ῥϑη ΘΙ ΔἸ Π.Θ 6 ἰΔΤΩ 100 Θοτηροβιίιβ." (Π1πα.) Τμπᾶθτθ φροθύδιῃ 

τποηθῦ ΜΈΘΙ]Θστι5 ἴῃ ΔΙ Ιρτια 5 ο Ἰ Ποδ οπ6 γοοὶβ ξυμβολῆς, ααᾶθ οὐ σᾶ 588 

οὗ δὺϊρβ ναϊοῦ; ατἱ 108 ἱπορύαβ ἰογοῦ, 51 αἰβουΐθ δααογοῦ ΤΙ ΟΠ τ5 

τῆς ἐν μάχη. ““ΒΙχη1165 ϑαμῦ γουβὰβ ἴ8βρ. 248---212. Ἐφ. το. 108. 8981. 
898. 18. 250 208. 211. 2919. Βαῃ. 890. 896. Νὰ. 1212." (Ε]π|85].) 

1211. τοῖς Χουσὶ τίς ξυμβολάς σ᾽ ἔπραττεν; ὁ0π]. ΒοΙΡκ. 1. οα. Μα]]. 

16. Βδυῖαβ Ποὺ 56ηϑιι ἸΘΡῚ δου πὶ πράττειν τηοποϑὺ ΜΙ 116Υ, Χοη. ἈΠ}. 

ΥΙ] 6. 11. ἐὰν πράττητε. Ἰρϊά. 40. ῬΙαΐ, Τιερα. ΥἹ. ΤΑ Ὁ. Ῥιπα. ΟΝ 

Τ1.ὄ 10: Ῥγ[. ΤΧ 105: 

1212. ἰὼ ἰὼ Παιὰν Παιὰν ναὶ. Ἰὼ Παιὰν Α. Β. Ο. Β. Ζ. Ζ. Ἰὼ Ἰὼ 

Παιὰν, ἰὼ Παιὰν Ἰὼ ὁ60η]. ΠΙπᾶ. 64. 1825. ΒεΙρκ. 64. ΜῈ]. Δλῃ Ἰορθη- 

ἄὰσπη ἐὼ Παιὰν, ἰὼ Παιάν Νεὶ Ἰὼ Ἰὼ Παιὰν, Ἰὼ Ἰὼ Παιάν (γ. ἀοοῃχη.) Ὁ 

δα ν. ποῦ. ῥῖοχ. 564. Π6 οογγορίδ αἰρῃύμοπροὸ ἰπ Παιὰν ν. Ὠϊπᾶ. δᾶ 

ΞΌΡἢ. ΤΥ. 921. Τυαρίοαμη νυἱάθθιν ἠὼ Παιὰν, οοτηΐσαθη ἢὴ Παιών. ΟΥ̓. 
ΤΉΘβιη. 511. Τὴ παιών, Τὴ Παιών. Ἐπ. 408. ἑηπαιωνίσαι. Ῥδο. 458. ᾿ὴ 

Παιὼν, Ἰή. Αν. 1102. ἢὴ Παιήων (τη ] πὲ Παιών). 1)6 βουϊρύαυ]β παιὰν 

εὖ παιὼν ἀἸββουῖῦ Δ οἰ πο κίυβ ΕῪ. Οὐοτη. 111. 47. απὶ, 5ὶ αὐ]ὰ ᾿πίουβὶς, παιὰν 

ΔΗ Ια αἰπ5. ἔπιῖ5βθ. οθηβϑύ. “Τὼ ἐὼ Παιὰν Παιάν] ΟἿ. ὅορῃ. ΤΎδοι. 291. ἐὼ 
Ἰὼ Παιών. } ἴδε ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι, τάδ᾽ ἀντίπρῳρα δή σοι | βλέπειν 

πάρεστ᾽ ἐναργῆ. (ϑουϊθαεπάπιι, Τὼ ἐὼ Παιὰν Παιάν. 1 ἴδ᾽, ὦ φίλα γυναι- 

χῶν, οἰθ.) Α7]40. 094. Ἰὼ ἰὼ Πὰν Πάν 650}. Αρϑιῃ. 410. ἐὼ ἰὼ δῶμα 

δῶμα χαὶ πρόμοι. 1489. ἐὼ Ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ." (Ὀϊπα.) Παιὰν Παιάν) 

Παιὼν Παιών οοτγὶσοραῦ ἘΠ]ΠΠ5] 65, απἴὰ [ουτηδ πὶ ΑἸ [ΘΓ ΠΟ ὈΒΌΤΡΑΓΘ 

γ᾽ ἀθδηῦαν ΘΟΠΪοΪ. ΕΥΧΘΙΏΡ]ΪΒ. 80 60 8Δ]1δ{15 (Α0. 1928. Βα. 408, 1518. Ῥδο. 

459. 484. δ0ῦ. ἀν. 1105. ΤῊ. 511. 1080. ΡΙ. 686.) δάθ ΑπΕρΙᾶπθιι Αἴῃθη. 
Ῥ. ὃ05. μηδὲ τὸν ) παιῶνα μηδ᾽ Ἁρμόδιον. (ὐπδηαιδπι ἴῃ ἃ] θοσῸ 6] θᾶ 8 πὶ 
Ἰούο Αὐπθη. Ρ. 092. αἰύθτα ἰογιμδ Ἰορὶθαν, ““ρμόδιος ἐπεχαλεῖτο, παιὰν 
ἤδετο. 64 ΒΟΥΠΙΟΠΘΠ ἐγαρΊ οι ἰτηϊθαυτὶ πἴο ποβύσι μη τϑοῦθ τποπαϊὺ Πἰπα. 

1213. νυνὴ τήμερον Β. (. νὰ], Β]η51. Ὠιπᾷ. Βουρῖ. Μοῖη. ΜᾺ]]. νῦν γὲ 

σήμερον Ἰὰ. τήμερον (οτη. νυνὴ) Α. νῦν γε τήμερον Ἐ1Ὸ}. 

1214. παπαὶ ΑΔ. Β, Ο. ΒΒ. νυὶρ. παπαὶ Ὠϊπᾷ. οἷο, Εἰχοϊαιηαύϊο ἀ0]Ο 18. 
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σροσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλοι. 1210 
41. Ἐμοῦ δέ γε σφὼ τοῦ πέους ἄμφω μέσου 

χεροσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλαι. 
1.4. ᾿ἸΙλιγγιῶ χάρα λίϑῳ τιετιληγμένος 

χαὶ σχοτοδινιῶ. 
«1. Καγὼ χαϑεύδειν βούλομαι καὶ στύομαι 1220 

καὶ σκοτοβινιῶ. 
“1... Θύραζέ μ᾽ ἐξενέγχαϑ᾽ ὡς τοὺς Πιττάλου 

ΑἸΠ αἰϊον δηΐθ οὐ ροϑὺ παπαῖ αἰδυπριπηξ. Τρ856. βάτου ἴογο ΕἼ]ΠΙ8]. 

Μοῖπ. ἘΠ1ΡΡ. 

1910. προσλάβεσϑ᾽ ΔΑ. Β. Β. Γ΄. 41. Βν. οἷο. προσλάβεσϑέ μ᾽ Ο. Ῥ. ΑἸα. 

Ἐν. 1917. Ῥαο. 9. ἄνδρες χοπρολόγοι. προσλάβεσϑε πρὸς ϑεῶν. Τὺ 5. 202. 

χαταϑεῖσα ταύτην προσλαβοῦ μοι τοῦ χάπρου. φίλοι] φίλαι Ἦ. 

ΕΠ γ. 1917. 

1218, ἱλιγγιῶ ΔΑ. Β. Ο. Γ΄ 4. Μοά. 9. νυ]ρ. Ὀϊπᾶ, Βοιρκ. εἰλιγγιῶ Ἀ. 
Β]. Μοὶμ. ΜΏ]11.. ΕΙΡΡ. ΟἿ δὰ 581. οὐ ν. Ῥίϑιβ. δ Μοθυῖπ. Ρ. 100 8. 

1290 --- 1291. χἀγὼ -- σχοτοβινιῶ οτη. Δ. 
1290. χἀγὼ χαϑεύδειν] χἀγώ γ᾽ ὀπυίειν Βεπί]. ϑ'ιοᾷ οἵ. 1147. 

1991. σχοτοβινιῶ Ο. Β. Τ΄ Βκε. οἴο. σχοτοδινιῶ Β. Ῥ, ΑἸΑ. 

1999, ἐς τοῦ Πιττάλου Ἐ.. (του) Βοπί]. Βοίβις. Την. Ε]μη51. Τῖπα. ΒουρΚ. 
Μοΐη. Μ]]. εἰς τοῦ Πετιτάλου 4“. εἷς (ἐς Μοᾶ. 9.) τὸν Πίτταλου Ἀ. Ῥ. 

Μοᾶ. 9. ΑΙά. Κυβί. Βι. ἐς τὸν Πεττάλου Β. “. εὶς (ἐς Γ) τὸν Πίτταλον 

Ο. 7. ὡς τοὺς Πιττάλου ἘΠΙ51. (1π ποῦ.) Β]. ἐς τὰ Πιττάλου 60π]). Ἐ].)8]. 

(6011. γεβρ. 1432.) ϑγᾶμπι βουρύπσαπι Πἷἶὸ ο586 ὡς τοὺς Πιττάλου οβίθῃ- 

ἀππὺ βοαιθηΐϊα ὡς τοὺς χριτάς μ᾽ οἷο. Οἷ, δὰ Τύϑῶ. βρη. 1492. οὕτω 
δὲ χαὶ σὺ παράτρεχ᾽ ἐς τὰ Πιττάλου (αὶ ἰὔοπι ΤΘΡΟπΘμάπιη, ἨΪ ἔΆ1]1ογ, ὡς 

τοὺς Πιττάλου). Τιγ5. 140. ὡς τὴν μαῖαν --- ἀπόπεμνψον. ϑδθρθ ἴῃ 1ΠΡΥῚΒ 

ὁοπίαπαππίαιν ὡς οὐ ἐς. “ἐς τοῦ Πιττάλου Ῥὰν., ἴῃ απ βου ρύασα ἃραπ- 

ἄδλγτο νἱάοέι αυίϊοα!β. Οὐπηΐουθμα εἰς Φιλοχτήμονος 8βρ. 1200. εἧς 
Κλεισϑέγους Τιγ5. 022. εἰς ᾿Ορσιλόχου 120. εἰς «Ῥαινεστίου ΑὐδΡΠΔΠ15. ΔΡ. 

Αἴμοη. Ρ. 15 ἃ. ἐξ «“ἰσχινάδου Ῥδο. 1104. ἐκ Πατροχλέους ῬΙαῦ. 84. 
ἐν Κρατίνου Ἐᾳ. 400. ἐν Καλλιππίδου ποδί! ρα ῬΟ]]. Χ. 29. [οπι. Π. 
1140.] ἐν «Ῥαίαχος Ἐπ|ΡΟ]. ἂρ. Δύμοπ. ν. 100 Β. Τα βθίηροῦ Αὐἰοῖ, 5] 

Ῥ6Π6 πηριηϊηϊ. ΑἸΙΪ οπππ68 [Ὁ] ποὺ Ἰοοο παροηὺ ἐς τὸν Πιττάλου, αὐὶ Ρο1- 

Ῥοτγδμι ἐς ἀθ ρογβοπα ἀϊοίξαυ. Βυαποκίιβ αὐϊάθμι οἶχον Βα απα1}1 ὀθηβοῦ: 

μρᾷ δρᾶ65 Αὐὐϊοῖβ βαπύ οἰχία. Οἶχος ΘΟΠΟΙαν οϑῦ ἴῃ απὸ ὀοοπαρθαπῦ γοϑίθ- 

ΟΠ ΥΘΒ: ΟΠ Πᾶπο αἰβυϊ πού πορ]οχθυιηῦ γοθ μου θ8. Η5. ΔηΪΤη0 Ρ6Γ- 

ῬΟπβὶβ ἱπάυχὶ βουϊρύπταιη ἀπᾶ6 τσα]ρὸ ταργδοβϑοπΐδιπιν ἴθ ὕοβρ. 1492. 

Ἐχαπὺ ααἱ τηα]ῖπὺ αἰτοααθ Ἰοθο ὡς τοὺς Πιττάλου. Υ. ν. 1082. (Ε]1η8].) 
“Τὴ Ὑοβρὶβ Ἰϑρὶθαν παράτρεχ᾽ ἐς τὰ Πιττάλου. Νοπ ἱπηρτοΡα 1165. βαπύ 
ΕΠ]ΠΙ516 11 οοπ]θοίαταθ. Βθεϊπαὶ ἰάπηθη Πανθηπδῦϊβ ΠῸΥῚ βουϊρύιμγαιη. Ῥ]δΐο 

Κορ. 1. ν. 928 ". ἦμεν οὖν οἴχαδε ἐς τοῦ Πολεμάρχου. ΑἸῖα Δα 1) αὐῦϊ- 
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“αιωνίαισι χερσίν. 
ς -" 

771. Ὡς τοὺς χριτάς μ᾽ ἐχφέρετεΕ. Ποῦ ᾽στιν ὁ βασιλεύς: 

Θ]Ὶ Θχθιρ]α νἱάθ ἃραᾶ 10}. δα ῬὮΈσγπ. Ρ. 100 οχίγ. Τὰ Πιττάλου δαΐθιι 

ἀϊοΐπτη αὐ τὰ “ύχωνος γι ΤΠοοοτίζπιη 2, 16. ἤδη δ᾽ εὖσα μέσα χατὶ᾽ 

ἀμαξιτὸν, ᾧ τὰ «“Ἔύχωνος, | εἶδον “1έλφιν. αποᾶ τὰ οἰχήματα Ἰπξογρτοίαξαν 

ΒοΠοΙ βία." (Π1π4.) [πὰ Ῥ]αΐοπβ Ιοθὺ ἃ ΠΙπάοτῆο Δ]ΠΠ1αἴο θ᾽ θππβ νυ] θἴαῦ 

ΑΥ ἰοα]α5, ἃ ΠΡΤΑΤΙΟ Τογίαββα δα αϊδαβ, (αἱ τοῦ Πολεμάρχου ἴῃ ῬΓΟΧΊΙΙΘ. 

ΒΘαπ πο θα5 νἱάογοῦ. χθιηρ!α ἸΟΘα Ο"8Β ἐς τὰ Πιττάλου ὨδΌΘ5. οὐϊδπι 
Ῥοιποβίμ. Ρ. 1071. εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος. ν. 1258. ἐγγὺς τῶν Πυϑοδώ- 
ρου. Τιγϑίαπι Ρ. 992. ὅδ᾽ ἔφασχε βαδίζειν εἷς τὰ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ, ἵνα 

χαὶ τὰ ἐν ἐχείνῃ τῇ οἴχίᾳ σχέψηται. Ἐππά. ΧΙ. 19. εἧς τὰ τοῦ ἀδελφοῦ 

τοῦ ἐμοῦ (βαδίζομεν) Ι586. ΤΥ. 12. οἱ --- ἐπὶ τὰ (τοῦ Ζ. οὗ γγ. Δ.) Ν- 

χοστράτου ἄξαντες οὑτοί εἶσι. Οἷ, ΤΥ. 88.) ΤΠθοον, ΤΥ. 28. χαὶ μὰν ἐς 

στομάλιμνον ἐλαύνεται ἔς τε τὰ «»ύσχω. Ηοτοά. ΥἹ. Ο΄. ἤϊε ἔχ τοῦ ϑεή- 

τρου ἐς τὰ ἑωΐτοῦ οἰχία. ὅ΄6}Π0]. Τν8. 401. εἰς τὰ τῶν δημιουργῶν. ὥ. Ραδὰ]. 

Ερίβέ. Βοιη. ΧΥ͂Ι. 10. ἀσπάσασϑε τοὺς ἐχ τῶν ᾿Τριστοβούλου. 11. τοὺς ἐχ 
τῶν Ναρκίσσου. ΑἸ ΘΥΪτ5 515 ΘΧΘΠΙΡ]ὰ βαπὺ Ηδϑτοί. Υ. ὅ1. ἤϊε ἐς τοῦ (τὰ 9) 

Κλεομένεος. 1. 118. ἐλϑὼν ἐς τοῦ (τὰ ) ““ρπάγου. 1. 92. ἐς τοῦ ᾿μφιάρεω 

ἀνέϑηχε. Τπιοῖαπ. Ὁ. Ὁ. Μ. ΧΤΥ͂. 8. γαμεῖ ἐν τοῦ Κηφέως. 14. Ῥ6π). 6π6. 20. 

ἤειμεν εἰς τοῦ Θερσαγόρου. Οὐπίοηνϊ πὸπ ἀθρθηῦ Βα]αΒιηοαἹ ἰοοὶ, [ωγ8. 
401. ἐν τῶν δημιουργῶν. Ἐ0]. 420. ἐς τῶν σκυλοδεινῶν. Ὅπαο. ΥΠ|. 92. 
ἐς τοῦ περιπολάρχου. [πι Ρ]αὔομπδ. ὁοτη]οὶ ἰοοο Αἔμδπ. Ρ. 441 ἘΠ. ὑγὸ ἐν τῷ 

χαπήλῳ τηδ]ΐπι ἐν τοῦ χαπήλου. ΕἸΧΘΠΙΡ]18 80 ΕἸΙη5]οῖο 1115 δ ἀθ Πδη. 

1862. ἐς Γλύχης. Ῥ]. 406. εἰς “σκληπιοῦ. Τ,γ5. ἢ. ἐς Πανὸς ---- ὃς Γενε- 

τυλλίδος. Νὰ. 808. ἐς Τροφωνίου. Οταϊοῖ. Αἰποη. ΥΙ. 24{ Ε. ἐν εγαβύ- 
ζου. Τ)6πι. Ρ. 02. ἐξεληλυϑὼς --- παρ᾽ ᾿Τριστάρχου. Ἠετνοά. 1. 86. ἐν Κροίσου. 

1,785. ΧΙ]. 18. εἰς αμνίππου. Ῥ]αΐοπ. ῬΠδΘαΤ. ν. 221. παρὰ «Τυσίου (ἔρχο- 

μαι). Ἐππᾷ. Ῥτοῦ. ῥ. 820. ἐν ᾿“ρίφρονος. ῬΙαῦ. ΤΊ ΘΙ. 28. ἐν Νιχογένους.. 
Τλιοίδη. ῬΏΠΟΡ5. 14. ἐν Γλαυχίου. 88. ἐν μφιλόχου. 40. ἐν Εὐχράτους. 

Ἐππᾷ. ὅοπν. 1. ἐν ᾿“ρισταινέτου. Ἐππα. 46 ὅδοτ. 1. ἐς Οἰνέως. Ἐππᾶ, ΗοΥπι. 
82. ἐς Πλάτωνος. ἈΑ]οΐρ}ιν. 1Π|. 06. εἰς Πασίωνος. Ζδθπο)». 11. 42. Ἀεί τις 

ἐν Κύδωνος. Ἐδᾶθηη ἔογθ 6108] πὸβ αἸοίπηθβ ““ἴο 6811 δὲ ἃ Ῥθ ΒΟ}  5.᾿" 

Τοπέαθαμ ρυδθίονθα ἐς τῶν Πιττάλου, αὖ ἐς τῶν σχυλοδεψῶν Εἰο]. 420, 
οἷο. γε] ἐς τὸ Πιττάλου. (86. Ἰατρεῖον, Ἀθϑομίη. 1. 40. ἐχάϑητο --- ἐπὶ 

τοῦ Εὐϑυδίχου ἱἑατρείου. Τλϑιι. Ρ. 419. πρὸς τῷ τοῦ Ἥρω τοῦ Ἰατροῦ.) 
1228. παιωνίαισι] παιωνείαισι Δ. ὅ6μ01. Ἐ: ταῖς ϑεραπευτικαῖς. ἈΘΒ6Ι,. 

ΒΌΡΡΙ. 1066. ὅσπερ ᾿Ιὼ πημονᾶς ἐλύσατ᾽ εὖ χειρὶ παιωνίᾳ χατασχεϑών. 
Ἀρ. 848. φαρμάχων παιωνίων. Ἐν. 190. εὐχαῖς δὲ σώζοις δεσπότας παιτω- 
γίαις. ϑορῃ. ῬΆΪ. 1840. παιωνίας | εἷς χεῖρας ἐλϑεῖν. ΤΎΔΟΙ. 1208. παεώ- 

γιον 1 χαὶ μοῦνον Ἰατῆρα τῶν ἐμῶν καχῶν. Παιωγεῖον οὔϊδηη ῬΙΤῸ ἐατρεῖον, 

ΡῬμοί. Ρ. 810, 29. ΟἸαμπάϊαπ. Β611. αοὐ. 191. Ραθοπίδο --- ΒΟΙοΥὑϊὰ οὰ- 

τῶ. ΤΊ. ΤΥ. 4. 4. τπιϑᾶϊοα8 ΔΡΡΙΪοαΪ556 ᾿πᾶπι8. Υ͂. ΒΙομί, (1088. 
Αθβοῃ. Αγ. 98. Ι 

1994, μ᾽ ἐχφέρετε (. νὰ]ρ. μὲ φέρετε Α. Β. Β. ΤΖ΄ “1. Μοᾶ. 9. 



ΖΑ ΧΆΡΝΗΣ. ΠῚ: 

“Ἵ:όδοτέ μοι τὸν ἀσχόν. 192 
“4. «“Ἄόγχη τις ἐμσυέχεηγέ μοι δι’ ὀστέων ὀδυρτή. 
41. ὋὉὉρᾶτε τουτονὶ κενόν. Τήνελλα καλλίνικος. 
ΧΟ. Τήνελλα δῆτ᾽, εἴττερ χρατεῖς γ᾽, ὦ τιρέσβυ, καλ- 

: λίνικος. 

41. Καὶ πρός γ᾽ ἄχρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαιμα. ρός ὅ χέας ἄι ξ 
ΧΟ. ἽὩηνελλά νυν, ὦ γεννάδα᾽ χώρει λαβὼν τὸν ἀσχόν. 1930 ͵ ᾽ λάσς 

)ῳ 7 ὴ 

41. ἝἭἭπεσϑέ νυν ἄδοντες, “Ὁ τήνελλα χαλλίνιχος." { 5) ἥ - 

1220. ὀδυρτὰ Ο. Β. Τ΄ γγυ. (αὖ νἱ4.) Μϑᾶ. 9. Ε]5]. Τ1ηα. οἴο. ὀδύρτα 
Β. ῬΡ.- Τ' 4. ΑἸᾷ. ὀδὺυρ (510) Α. ὀϑυρτὴ ϑυϊᾷ. ἴῃ ὀδύρση. Ἰζα8ὲ. ΒΤ. (1. 6. 

ὀδυρμὸν ἐμποιοῦσα.) Τρ86. ΘΟΠ]]ΟΙΘθατ ὀδυρτὶ (αὖ ἐγερτὶ, ἀσταχτὶ, ἀστε- 
γαχτὶ, ἀχλητὶ, ἀνομωχτὶ, ἀνωμοτὶ, ἀχλαυτὲ, ἀμογητὶ, ἀμαχητὶ, ἐγρη- 

γορτὶ (Ηοπι.), εἴθ. Ὑ. ΒΙοπιί. ΟἹ. Ῥγοιῃ. 210.) 51 σνϑῦὰπ οϑὺ ὀδυρτὰ, 

Δα]οοὔν ατη ουὶὺ Δάν} νἱθο ἡπηρθηβ. [Ιποουΐιβ. ἂρ. Απίομ. Οὐτημη. ὙΠ]. 

Ὁ1. χαμάτοις ἀνοδύρτοις. ϑομιο]!αδία. ἰπϑρίθ ργτὸ Ὀδύρση (Θρᾳκικὴ) γμοκπὶ- 
ὕπτῃ οχἰβυϊπηαῦ. ὧι. δεαμισάξ. 

1228. πυης γν. ροβὺ 1230 παροὺ Β. ροβῦ 1291 «1. καλεῖς γ᾽ Β. Ε]Π,8]. 

ΒοκΚκ. Βουρῖκ. Βοὶβὶρ, Οοπ]. ν. 299. Μοῖπ. ΜᾺ1]1. ᾿οῖβ. (οπ]. ν. 289. χαλεῖς 
Ἁ. ΒΒ. ῬΤ' Ζ. Μοᾶ. 9. ΑἸᾶ. Ὠϊπᾶ. χαλεῖς μ᾽ ὁ60η]. Βοιρκ. χαλεὶ σὺ, 

πρέσβυ ὁπ). ΚαΒβί. χρατεῖς γ᾽ Β]. 1. Μοίηῃ. (1πὰ ποὐϊ8) χρατεῖς ἨδΙηΔΙΚΟΥ 

(6011. ὕἵ8βρ. 1015. ἅλμην χύχα τούτοισιν, ἢν ἐγὼ χρατῶ). Οοπίτα χάλει 

ῬΙῸ χράτει Μδομομὶ (Αὐπθη. Ὁ.7 Π) τοϑυϊθιϊ ῬΟΥΒοπιιβ δ Πγ5. 291. ὁ. 

εἴπερ χαλεῖς μ᾽ 81] απϊᾶάρηι 16 νοῦδ8. ΜηΘΙ]Οσι5. ΘΧρ]ϊοαῦ: απ δῃ - 
ἀοααϊάθιη οδΥθπ ΠΠπὰ ΟΔΠΟΥΙΘ ΠΟ 0065. Ο0 56η8ι. ἐσεὶ 

καλεῖς γ᾽ τϑααϊγούαγ. Εἴπερ --- γε (δαῦὺῦ εἴπερ γε) γναϊοὺ βἰᾳυϊά θη, 

ἀπ᾽ αύϊουθ πομμ.}]ἃ βἰρη Ποῖα, αὖ ἴῃ 901. εἴπερ ἐσπείσω γ᾽’ ἅπαξ. Ἰᾳ. 

1910. ΝᾺ. 841. Αοβομ. πο. 499. εἴπερ χρατηϑείς γ᾽ ἀντινικῆσαι ϑέλεις. 

γοΥΡ5 εἴπερ χρατεῖς γ᾽ (8] αὐαἰάθηη νἱούῦου 65) ΥἹΟ[ΟΥ Δ Π]δρΊΒ01Ὸ 

510, πὶ [ὩΠ101, ἴῃ οοτίδηηΐπθ ἀγδτηαίίοο δαρυγαῦαν οΠονα8. Οἵ, νά βρ. 1010, 

οὖ δᾷ 1224, ἰηΐνὰ. Αὐἰβύορ παμὶ θηΐπι ἀθάπιθ ὁοπγθηϊῦ ΔΡΡΟΙ]αἴϊο ὦ πρέσβυ 

δίαιιθ θ᾿ οΘΟΡΟ]1α1]. Υ. Βα. ὅ80. Ῥαο. 109 ---ττ4. Νοαιο ἀπθὶῦο ψαΐῃ 5} 

Β6118. Π᾿ ΘΟ μΟ] 1418. Ρουβοπὰ ἴῃ πὸ ἴθ α]ὰ Ἰαδθαῦ. ἴρ86. οοχηΐοιβ. Υ. 594. 

ὦ πρέσβυ Α. Β. Ο. Β. Ζ' 41. οὐ Ἰοπιχσηα 5610]. Βομέ]. Βτ. οἵη. ΑἸΑ. 

1280. τήνελλα νῦν Α. Ο. ΑἸα. Βν. τήνελλα νῦν γ᾽ Β. ΒΚ. 4. τήνελλά νυν 
ΕἸΠ5]. οἷο. 

1251. ἕπεσϑε νῦν ἃ. Β. Ο. Β. ΤΖ'΄ “΄. νὰυ]ρ. ἕπεσϑέ νυν ἘΠ]ΠΗ18]. οἷο. 
Οὗ Αν. 1τῦ5. Νὺυν 6πο]ι ϊοη παμαπδιη ἃ ποβύγο ΘΟΥΤΙΡῚ τγϑοῦθ πποπαϊῦ 

ΕΠ]πΙΒ]οῖπΒ. ὦ τήνελλα χαλλένικος] ΤιΘρΘηα]η ΒαΒρΙ ΡΥ ἄδοντες ἐμὲ 
τήνελλα χαλλίνιχον, ααδπι Ἰθούομθπι βαδάθηῦ γοῦθὰ τοϑροπ θα ΟΠΟΥΪ. 

ΦΝΌΙ. ῬΙῸ γο0., αὖ ἴῃ ΝῸΡ. 1108. ὦ φίλος." (Βοιρ.) ΑπρΊϊοθ. γρᾶᾶδβ, 

Ηυγγὰϊ ἴον ὑπὸ υἱούου (ὑπ6 πὶπη 61)! 
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ΧΟ. “41λλῈ: ἑψόμεσϑα σὴν χάριν 
τήνελλα χαλλίνιχον ζ- 

δοντες σὲ χαὶ τὸν ἀσχόν. 

1299 --1984. Το. ἐοἰγαιηθίγοβ ἴδοϊς ΕἸΠΙΒΙοιβ, ἀλλ᾽ ἑψόμεσθα σὴν 
χάριν, [τήνελλα χαλλίνιχος. 1 τήνελλα χαλλίνιχον ἄδοντες σὲ χαὶ τὸν 

ἀσχόν. ΙΝ). {πὸ νοῦβι ἀλλ᾽ --- ἀσχόν Τῖηα. ἀλλ᾽ --- χάριν | τήνελλα --- 

ἀσχόν ΒΙΡΌ. 
1282. Ῥοβύ χάριν νἱγραϊῳ ἱπύθυ ρα ραν ἴῃ Β. Οἵ. 892. 

1258. χαλλίνιχον Β. νὰ]ρ. χαλλίνιχος ἃ. Β. Ο “4. Ἐογίαββθ 6 νυ. 1251. 
ἄδοντες οἵη. Γ᾽ 

1294. ζδοντές σὲ νὰ]ρ. ΒΟΚΚ. ἀδοντες σὲ Α. Β. Β.. ΕἸμη5]. Ὀϊμα. Μείῃ. 

Μα]1. ΕἸΡΡ. 
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(ΟΟΜΜΕΝΊΤΑΒΙΌΝ. 

(Ἢ εἴσϑεσις τοῦ δράματος ἄρχεται ἐχ συστηματιχῆς περιόδου χαὶ ἑξῆς 
Ν ΄ Ζ΄ 

προσώπων ἀμοιβαίων. οἵ δὲ στίχοι εἰσὶν Ἰαμβιχοὶ τρίμετροι ἀχατάλη- 
». [ὰ - «45 Η͂ φῳ- : 
χτοι σαί, ὧν τελευταῖος “Πγὼ δὲ φεύξομαί γε τοὺς ᾿χαρνέας." ὁ μέντοι 

͵ ΐ, ᾿ ΄ ,΄ « 

χομμάτιον ἀπ᾽ ἐλάσσονος χαὶ οχαί πενϑημιμερής. ὁ δὲ ἕφϑημι- 

ἐρής. ἐξαιρείσϑωσαν χαὶ αἱ παρεπιγραιςαί. ἐπὶ ταῖς ἀποϑέσεσι. σπιαρί- 

γραίος. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τῶν στίχων χορωνγίς.) 

1. ΤΙΘΔΘΟΡΟΙΪΒ, ΒΟ ΠΟΧ ἈΡΤΟΘΟΪΒ. οὐ Ῥδοῖὶβ σαρί απ, ἴῃ ῬΉγΘΟΠΊ, ΘΟΠΟΙ ΟΠ Ϊ5 

ἸΟΟΙΙΠ., 51 Π10 ΤΠ Π0 Δάνθηϊδ: (ππ}} Διο ΠῚ ΠΘΠΙΪΠΟΠῚ ῬΥΔΟΟΙ 56. ἰρβιιΠ 

δἴοαβο υἱοί, τηϑ]απὶ αὐ} 5 [οὐ ιπαηὶ οὐ Πιϊβου 5. 5185. ΟΠΠῚ ᾿πα]ρη αὐϊοπ 

ΘΠΠ ΠΟΥ 1 6. Ἰποἰ ΡΤ. 

ΕῚ .. ΟΥ, ῬΙαΙαν. Ἐρὶβί. 4. οὔτε μᾶλλον ἀνιαϑεὶς ἐν τῷ ζὴν ἐμαυτῷ 

σύνοιδα --- οὔτε πλέον ἡσϑεὶς ---- ἠνιάϑην μὲν οὖν ἐχείνην τὴν ἡμέραν 

ἥσϑην δὲ ὅτε οἷο. 

δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν}] Τυρϊξαν! νἱάοίτι ϑγ ποδί ἃ ΒΟΥΡΊΟΙΟ 

ὀοΠ  γ αὔπ5 Ορἰβί. 7. πῶς δοχεῖτε δέδηγμαι τὴν χαρδίαν. οὔ ΘῃοοΙη, σα ν. 

. 03. μέσην αὐτὴν δέδηγμαι τὴν χαρδίαν. ὌΠΙΝ. ΟΥ̓ 18. Ψ6βρ. 253. οὐ 

γὰρ δάκνει σ᾽, ὅταν δέῃ ---. 514. τοῦτον - ποιήσω δαχεῖν τὴν χαρδίαν. 

Πα. 1372. ΝᾺ. 12. (πὶ. ἀποη. ΤΥ. 603. ἡ μυῖα δ᾽ ἔδακνεν αὐτὸν ὕχθὶ τῆς 

χαρδίας. οι. 1]. «. 493. δώχε δὲ φρένας Ἥχτορι μῦϑος. Ο. 9΄. 186. 
ϑυμοδαχὴς μῦϑος. Ἠοβὶοα. Ορ. 401. χραδίην δ᾽ ἔδαχ᾽ ἀνδρὸς ἐπ ἢ 

ΤΠ Θοσι. 910. χαὶ δάκνομαι ψυχήν. 0586}. Ῥογβ. 840. μάλιστα δ᾽ ἥδε 

6 5 δάχνει. ὅορι. Απῦ. 817. ἢ ᾽πὶ τῇ ψυχῇ δάκνει; Τνὺ7. 254, ἐδήχϑη 

δώχνει. τ00. δ πὐρυλίος ἄτα. πτ. Μοά. 110. ψυχὴ δηχϑεῖσα χαχοῖσιγ. 

1510. οἵδ᾽ οὐχέτ᾽ εἶσί᾽ τοῦτο γάρ σε δήξεται. 199. ΑἸο. 1119. χαὶ δρῶν 
; - λύπῃ χαρδίαν δηχϑήσομαι. ἈΠ65. ὅ06. λύπῃ χαρδίαν δεδηγμένοι. 

δ, 001). 351. μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. ΗἩΐρρΡ. 1814. δάχνει 
ε, Θησεῦ, μῦϑος. ῬΈΊΟΟΙ. 383. μή τι σὴν δάκω φρένα. ρος. 285. μὴ λυπρὰ 
ηδὲ χαρδίας δηχστήρια. Ηδρν. 483. προσχείμενόν τι πῆμα σὴν δάχγει, 

ρρένα. Ήδτο. 94. ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ μὲ λυπρὸς ὧν δάχνει χρόνος. ἘΠ. 242. 291. 
ῬΙαῦ. θην. 218 Α. τὴν καρδίαν --- πληχϑείς τε χαὶ δηχϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐν 

οσοςρίᾳ λόγων. Χοη. Ογτ. 1Υ΄. 8. 8. δαχνόμενος δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις 

 Ἰπιοῖαπ. {πὰρ. Τταρ. 1. τίς μῆτις δάκνει σε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ 
ὄν; ῬΒΠοραίν. 27. ἐδήχϑην γὰρ τοῖς παρὰ σοῦ λόγοις ὡς ὑπὸ κυνὸς 
ὥντος. Τιοηρ.. 1. “΄άφνις δὲ, ὥσπερ οὐ τοιληϑεὶς ἀλλὰ δηχϑεὶς, σχυ- 

ϑρωπός τις ἦν. συϊΐαῃ. ΟΥ. ΥἹΠ. γΡ. 248 Ο. εἰκότως δάκνομαί τε χαὶ 
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δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν. ὥὅγηοβ. ἄθ γορηο 1. 2. ἀπειλοῦσι δήξε- 

σϑαι τὴν καρϑίαν οὐχ ἐν χρῷ μόνον. Οὐηΐον οὔΐδηι ν. χκαρδιόϑηχτος ἈΘΒΟΝ 

ρ΄. 1471. δ 
ϑοῖιοῖ. Ὅσα δὴ δέδηγμαι: Θαυμαστιχὸν τὸ ὅσα, ἀντὶ τοῦ πολλέ, ὁ δὲ 

δή συμπαραπληρωματιχὸς αὔξησιν δηλοῖ. (ἐχρήσατο δὲ αὐτῷ χαὶ Θουχὺυ 

δίδης ἐν τῷ προοιμίῳ [1. 1.1 “κίνησις γὰρ αὕτη δὴ μεγίστη.) δύναται 

δὲ λείπειν ἡ χατά πρόϑεσις, ἵν᾽ ἡ. χατὰ τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν" ὃ χαὶ 

βέλτιον. μεταφέρει δὲ ἀπὸ τοῦ βίου ἐπὶ τὴν χαρδίαν. ἀντὶ γὰρ τοῦ 

εἰπεῖν χατὰ τὴν ἐμαυτοῦ ζωὴν χατὰ τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαωαν «τρησί. 

δέδηγμαι δὲ ἀντὶ τοῦ ἠνίαμαι, λελύπημαι. χαὶ Ὅμηρος [1]. Ἐ. 5931 

“«δάχε δὲ φρένας Ἕχτορι μῦϑος." χαὶ ϑυμοδαχὴς μῦϑος [0ἀ. Θ. 185.1. 

ἄλλως. καλῶς ἔφη ϑέδηγμαι τὴν καρδίαν, παρόσον ἜΕΒΣ τὴν χαρϑίαν 

συνίσταται τὰ τοῦ ϑυμοῦ χαὶ τὰ τῆς ἡδονῆς" ὡς χαὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ Ὄδυσ 

σεὺς ϑυμούμενος κατὰ τῶν μνηστήρων [Οἀ. Υ, 117.] 

““στῆϑος δὲ πλήξας χραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ" 

τέτλαϑι δὴ, χραδίη" 

φάσχων. --- ϑέδηγμαι τὴν: Κατὰ τήν. Υἱοῦ. 

2, ἥσϑην δὲ βαιὰ --;ὨἜῬ'ὁἁ Θυδθ Υ67Ὸ πι6 ἀο]οοίατ απ ρδποᾶ βαπέ, 

ΡῬουρδᾶποδ, ααδύϊιοῦυ ΟΠ πῖπο. Ααάϊδαν τέτταρα θοᾶθπι ἔθ 6 πιοᾶο 0 

ἀπέραντον ἴπ Νὰῦ. 1. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυχτῶν ὅσον, ] 
ἀπέραντον. ἱ. 6. δαῦϊπ᾽ Ἰηᾶρη8 Τ65 Θ8ὺ ποοσύϊα πηι! Ρ]8Ππὸ πη Ἰπῖ8 
Οὗ Ῥδο. 525. 5206. Θαοὰ δὰ Ἰοουϊοποιῃ ἥδεσθϑαί τι, οἵ. 4. τί δ᾽ ἥσϑην --; 

3. ἅ δ᾽ ὠδυνήϑην. Ἵ. ταῦϑ' ὡς ἐγανώϑην. 18. ἕτερον ἥσϑην. ΟΥ̓ΔΕΪΙ 

ἽΠ. 100. γέγηϑα τὸν ἄνδρα. ἨογμΐρΡ. 11. 415. ἅ (γὰρ) τόϑ᾽ ἥσϑην, ταῦτα 

νῦν ἀφήδομαι. ὅορῃ. Οδβᾶ. Β. 785. χἀγὼ τὰ μὲν χείνοιν ἐτερπόμην. 990. 
τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχ᾽ ἂν} ἥδοιο μὲν, οἴο. ῬΗΪ]]. 900. τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι 
πάλιν. 1021. ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι τοῦτ᾽. ΑἹ. 190. πρᾶξιν, ἣν ἠλγησ᾽ ἐγώ. 

ΣΕ. Ιοη. δ41. τερφϑεὶς τοῦτο. Ἐπιωιν. ΕἾ. 2817, 18. ἕν δ᾽ ἀλγύνεται. Ἠοπι. 

11. ἡ. 71. τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν; Τλιοίδη. ΝΊΡΥ. 87. τοῦτό τοι καὶ ἥδονται. 

Το. 40. τὰ αὐτὰ ἀνιώμενοι χαὶ τὰ αὐτὰ χαίροντες. ῬΙαῦ, Ῥοῖορ. 80. 

ταῦτ᾽ οὖν ὁ ᾿ἀρταξέρξης ἔχαιρε. ὅ1. ἄχϑεσϑαί τι Χοη. Αἡ. ΠΠ1. 2. 20. 

βαιά] Ῥαποδ. ΟἿ Αββοῃ. Ρϑχβ. θ82, βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. ϑορ!. ῬΒΪ. 
214. δάχια --- βαιά, Οφᾷ. Ο. 1199. βαιὰ τἀνϑθυμήματα. Α). 292. ὁ δ᾽ εἶπε 

πρός μὲ βαί᾽, ἀεὶ δ' ὑμνούμενα. ῬοΙ]ίοοΙ. ΤΥ. ὅ90, σῦχα βαιά. ᾿Απδηΐὰβ 

Αὐμοη. τ8 1, σῦχα βαιά. Ῥιμᾷ, Ῥγίῃ. 1Χ. 188. βαιὰ δ᾽ ἐν μαχροῖσι ποι- 

χίλλειν ἀχοὰ σοφοῖς. ὥϑϊηπρτϊαγο βαιὸς να]οῦ ρᾶτναβ. ΝΡ. 1018, γλῶτταν 
βαιών. Ἀπέγμῃ. 11. 17. βαιὰ τράπεζα. ΑΘΒ0ῃ. ῬοΙ5. 448, γῆσος --- βαιά, 

ΒΌΡ". Οβά. Ο. 8396. βαιοῦ --- χρόνου. ΤῊν. 44. χρόνον --- βαιόν. ϑοΙοη 
ΕἸ. 8, 1. βαιὸς χρόνας. ΙΒ ον ὀλίγος Ῥᾶγν 8, ὀλίγοι πο], ἱ 

τέτταρα] Νιυμηουιβ Πηϊδαβ. γγ0 ἰμαθῆηϊζο, αὖ πῸ8. αοοῦο ΒΟ] μλ5. 70 

ΟΥ ΤΠ 166. ΝΌΠΙΘΓΙΠΙ ΘὨ 1} ατιἃὰ ὕ ὕπ ΟΥ ἀἀαμηδηῦ Βου]ρύογ 58 αὐδθοὶ 10} ΠΙΪΠῈΒ. 

ἀαδηιὶ Τα βοχοοηῦϊ. 5ἴο θα. 442. φεύξει γραφὰς --- τέτταρας. ΒΡ. 
200. ἡμερῶν τεττάρων. 1391. τέτταρας (ἄρτους). 440. χλάειν τέτταρ᾽ ςς 

τὴν χοίνιχα. Ῥαο. 1100. λαγῷα τέτταρα. ἤδη. 914. ὁρμαϑοὺς --- τέτται 
00]. 1031. χλήμαϑ᾽ --- τέτταρα. ῬΙ. 980. μεδέήμνων τεττάρων. ΕῪ. 
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ὀβολῶν -- τεττάρων. 109. ἀχροχώλια -- τέτταρα. 222, γυναῖχες τέτταρες. 
Απθρὶι. οοιη. 111. 94, τέτταρα --- χρέα. 111. 44. χαταβεβρωχὼς σιτία 1 ἴσως 

ἐλειρώντων τεττάρων. 111. 02, σικύίους τέτταρας. ΑἸοχ. ὁοπη. 1Π|. 410. τέτ- 

ταρας περιστεράς. Ἰὺρίροη. ΠΙ. 89, ῥυτὰ τέτταρα. Μομῃδπά, ΙΥ. 242, 

ἡμερῶν --- τεττάρων. ΤΥ. 88, ἀνίσταμαι --- τέτταρας χεφαλὰς ἔχων. Τδιηοχ. 

ὁ0π|. [Υ. 5890. τάλαντα -- τέτταρα. Ἀπαχίρρ. ΤΥ. 400. κοπίδας τέτταρας. 

ῬΠοιθον, 11. 349. ἡμερῶν γε τεττάρων. Ἀπ. ΠΙ. 44. ἐλεφάντων τεττά- 

ρων. ΑἸοχ. 11Π1|. 014, χοτύλας τέτταρας. 111. 410. τέτταρας περιστεράς. 1Π. 
404. τέτταρα | χυτρίδι᾽ (χοιδάρι᾽ 5) ἀκράτου, 'ΓΊπη001. 11. ὅ98, τέτταρας 

χαλχοῦς. ΤΠΟΟΡΗΙ]. 1Π1|. 029. πόδας | τέτταρας ὑείους. ΕθδηρῸ]. ΤΥ. 72. 

τέτταρας --- τραπέζας. Μεπαπά. ΤΥ. 81, τεττάρων φῶν. Ερίοι. Εν. 100, 8. 

τέτορας ἔχει γα μὰν πόδας. ἱπιοίδη!. ΤΊπι. 0, ἐργάζομαι --- ὀβολῶν τεσσά- 

ρων. 7}. Τγὰρ, 15, λιβανωτοῦ χόνδρους τέτταρας. Ἰοᾶν. ὙΠ, ». 27, 8. 

δαχτύλων --- τεττάρων. ἸὈ14, φιάλας τέτταρας. ῬΊ σὰ ΟΧΟΙΏΡ]ἃ βαρ ροαϊ αθὶῦ 

Τιοχίοου. ΕἾ. Οὐπι. Ρ. 1017, 
ῃ 8. ψαμμαχοσιογάργαρα)] Νοχ ἃ" Ατὐὶδίορ!απο Ἰορ]θ Ποία ἃ πιπηθγιιηι 

1ηΠπἰύαπι 5 αἰΠοαπάτμῃ. δῦ πίοι οι ροδὶἑα οχ ἀπο θ5 γοοὰ θ}15.. απο- 
ταιπὶ αὐγαπηαιιο πα] υϊ {τι ποι χρυ ϊῦ, ψαμμαχόσιος ἃ5 ἴπο 5ᾶᾷπα ἴῃ πιπὴ- 

ῬοΥ (ιὖ τρειαχόσιος, ἑξαχόσιος, ὀχταχόσιος, οἷ6.) οὐ γάργαρα ΔορΥνὶ (ἃ 

γ 0 γαργαίρειν Ρ] ΘΠ 6886). ΡΟ] 5. ἂρ. 500]. (11, 548.) ἀρεϑμεῖν 

ϑεατὰς ψαμμακοσίους (᾿γψάμμο. 1ι55.). “Αὐβοη, 118 1). οὐκ ἐτὸς ἄρα ψαμ- 

μαχοσίους ἔχει μαϑητὰς ὁ ϑαυμάσιος Βλεψίας. 280}. ὀνόμασι χρώμε- 

γον ψαμμακοσίοις. ΟἿἹ Α, ὅτι δ᾽ ἡμεῖς ψαμμαχόσιοι ἐσμὲν δῆλον." (Π) 01.) 

Ἠόβγ οι. ἱΨαμμαχόσια᾽ πολλὰ, ἀναρίϑμητα, ἀπὸ τῆς ψάμμου χαὶ τῶν 
Γαργάρων. ΟἿ, Τιγβ. 1201. Εν ἐλάσσους τὰς ψάμμας (ψάμμω ). Ηομι. 

ΤΙ. β΄. 800. φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάϑοισιν. ί. ϑ880. οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα 

δοίη ὅσα ἱνώμαϑός τε κόνις τε. ῬΙμπά. ΟἹ]. 11. 118, ἐπεὶ ψάμμος ἀριϑμὸν 

περιπέφευγεν. Ῥ, ΙΧ. 82. Ηογ. Οἀ. 1. 28, 1. “Νιμπογοαιθ οδ ΘΠ 5 

ΔΙΘηδο.᾽ Ὑἱτρ. α. 1. 103. 1ρ88 8188 ἰγδηῦαν Οδιρατῶ [165568.᾿ 

ΟνΥὰ. Α. Α.1. 7. “ἀδΥραᾶγα αποῦ βΒοροῦοβ, ααοῦ μΒω υοὺ ΜΟΥ πὶ μὰ 
Το 5. πο δὰ γνϑῦριμ γαργαίρειν, οἵ, Εν. 927, ἀνδρῶν ἐπαχτῶν 

πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ἑστία. Οτγαϊϊη. ἂρ. 5680]. (11. 221.) ἀνδρῶν ἀρίστων πᾶσα 

γαργαίρει πόλις. ϑορῃγοη ἀραὶ 5080]. οὐ Αὐῃθῃ. 229 1, τῶν δὲ χαλχω- 
Β΄ ων καὶ τῶν ἀργυρωμάτων ἐγάργαιρεν ἃ οἵκία. ΑΥἰδύομιθηθ8 1014.: ἔνδον 

γὰρ ἡμῖν (44. ἐστιν ἀνδρῶν ὁ Μδ8ον.) γάργαρα. Ἰποργῦ. 1014.: χρημάτων 

τε γάργαρα. ΑἸοδθιι5. ὁὐπι, 11. 880, ὁρῶ δ᾽ ἄνωϑεν γάργαρ᾽ ἀνϑρώπων 

 χύχλῳ. Αγϊδύ, ΕἾ, 190. διχῶν --- γύργαϑος. 
ε ϑοῖιοῖ. (μψαμμακοσιογάργαρα: Οἷον πολλὰ καὶ ἀναρίϑμητα" τὸ γὰρ ψαμ- 

 μαχόσια χαϑ'᾽ ἑαυτὸ ἐπὶ πλήϑους ἐτίϑετο. παρὰ μὲν Εὐπόλιδι ἐν Χρυσῷ 

᾿ γένει οὕτως ποϑρεμεῖν ϑεατὰς ψαμμαχοσίους. παρὰ τὸ ἑξακοσίους ἢ 

 ἑπταχοσίους, ἀπὸ τῆς ψάμμου ἀριϑμητικῶς γεγενημένον. καὶ τὰ γάργαραᾳ 
ἐπὶ με τοὺς ἐτίϑετο" ὡς ἐν “1ημνίαις 

᾿ “ἀνδρῶν ἐπαχτῶν πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ἑστία." 
᾿ χαὺ παρὰ ᾿ἀριστομένει ἐν Βοηϑοῖς “ἔνδον γὰρ ἡμῖν γάργαρα.᾽" καὶ παρὰ 

 ΖΣώφρονι “ἃ δὲ οἰκία τῶν ἀργυρωμάτων γάργαιρε." χαὶ ἐν τῇ τραγῳδίᾳ 

Υ 

αι ἤὔβι 
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“χρημάτων τὲ γάργαρα." ϑέλουσι δέ τινες χαὶ τὸ παρὰ τῷ πο 

{ΠΡ ἡ 1575 “χάρχαιρε δὲ γαῖα πόδεσσι" τὴν πολλὴν κίνησιν τῶν ποδῶ 
σημαίνειν, οἷον γάργαιρε, καὶ τὸν καρχίνον δὲ οὕτως ὀνομάζεσθαι δι 
τὸ πλῆϑος τῶν ποδῶν. Ἄλλως.) ἀπὸ δύο λέξεων τὸ σύνϑετον ἐγέ ν᾽ 

δηλουσῶν πολλά. σύγχειται γὰρ ἀπὸ τοῦ τῆς ψάμμου τὸν ἀριϑμὸν εἰδ 

ναι. ὃ γὰρ Πύϑιος [ἡ Πυϑίη, Ἡοτοάοί. [. 47,1] νεανιεύεται τῆς ψάμμο 

τὸν ἐλ ούς εἰδέναι αὐχῶν ἐν οἷς λέγει 

“οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾿ ἀριϑμὸν χαὶ μέτρα ϑαλάσσης." ' 

(χαὶ Εὔπολις ἐπεσημήνατο τὴν λέξιν εἰπὼν “ἀριϑμεῖν ϑεατὰς ψαμμα- 

χοσίους. δύναται δὲ ἐγχεῖσθαι τῇ λέξει τὰ Συσες: ἥτις ἐστὶ χατάληξις 

τῶν μετὰ τὸν ἑχατὸν ἀριϑμῶν μέχρι τῶν χιλίων' ὃς πλήϑους ἐστὶ πολλοῦ 
σημαντιχὸς, οἷον διαχόσια, τριαχόσια, χαὶ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ ἀν ενΣ; καὶ 

αὐτὸ ἐπὶ πλήϑους λαμβάνεται διὰ τὴν συγγένειαν τοῦ γ τὴν πρὸς τὸ " 

(εἴρηται δὲ ἀντὶ τοῦ ἄφατα καὶ ἀναρίϑμητα. τὸ δὲ χάρχαιρε παρὰ τῷ 

ποιητῇ ἐστὶ “χάρχαιρε δὲ γαῖα πόδεσσι." μέμνηται δὲ καὶ Κρατῖνος , 

“ἀνδρῶν ἀρίστων πᾶσα γαργαίρει πόλις." 

οἷον τιλήϑει.)) ΟΝ 

4. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἥσϑην;} ΟΥ, Ἀν. 812. φέρ᾽ ἴδω, τέ δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔστε 

τῇ πόλει; Νβρ. 24. εἰπέ μοι, τί δ᾽, ἢν -- τῇ διαίτῃ μὴ ᾿μμένης; 809. 

φέρ᾽ ἴδω, τί γὰρ οὐχ ἔστιν ἀχοῦσαι ---; ῬῚ. 1100. εἰπεέ᾽ μοι, τέ δ᾽ ἔστιν, 

ΤΙ. 003. 680. ΝΡ. 21. φέρ᾽: ἴδω, τί (τί δ᾽) ὀφείλω; Ἐπ. 1002. φέρ᾽ ἢ υ, 
τίνος γάρ εἶσιν οἱ χρησμοὶ ποτε; Ἤοῃι. 1]. ζ΄. 420, Ἕχτορ, ἀτὰρ σύ 
ἐσσὶ πατὴρ οἷο. Εγίοιι. Εν. 90, 9, φέρ᾽ ἔδω, τί δ᾽ αὐλητάς; Ἐπν. Η6]. 1049. 

φέρε, τί δ᾽, εἰ ---;, 882. φέρ᾽, ἢν δὲ δὴ νῷν μὴ ἀποδέξηται λόγους. ἘΠ 

122, ὦ πάτερ, σὺ δ᾽ ἐν “τ δᾳ δὴ χεῖσαι. Ὥρπι. Ρ. 6061. φέρ᾽, ἐὰν δὲ 
δὴ -- ἀξιοῖ οἷο. ». 997. φέρε, εἰ δὲ χριτὴς χαλοῖτο ---Ο; γν: 999. 

εἰ δὲ δίχην ἀστρατείας «ρεύγοι ---: Απάοο. 1. 117. φέρε δὴ τοίνυν -- ὁ 

δὲ Καλλίας τί βουλόμενος οἷο. ὅορ]ι. Ρ]]. 458. φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, 
ποῦ γὰρ ἦν ἐνταῦϑά σοι] Πάτροχλος --; : 

τί δ᾽ ἥσϑην; ΟΥ, 7. ταῦϑ' ὡς ἐγανώϑην. Βιδι, 748, χαὶ τοῦϑ᾽ (ἴὰ Καὶ 

τότ᾽ 81.) ἥδομαι. ΝΡ. 820, τέ δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν; Ἤομι. 1]. ὦ, ΤΥ. 

ἂν τάδε γηϑήσειε; οὗ δὰ 2 βιρτὰ. 

χαιρηδόνος] Υοχ οσπηΐοε Ποία χαιρηδὼν εὖ ἀλγηϑών. Ηϊιο τοβρίθοτο 
γί οί Ηρβγο ἶα5, χαιρηδόνα: τὴν χαράν. . 

ϑοῖιοῖ. ἄξιον χαιρηδόνος: ᾿ἀντὶ τοῦ χαρᾶς. (τῷ τόνῳ δὲ ὡς ἀλγηδόνος. 
ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀλγήσω μέλλοντος ἀλγηδών ἀλγηδόνος, οὕτω χαὶ ἀπ 

τοῦ χαιρηδών χαιρηδόνος. ΐ 

5. ἐγῷδ᾽ Οὗ, ΤᾺ, ὅ02. Εφ0]. 797. Ἐδάθιηι ογαβὶβ οδοὺ ἐγῴμαι ΤῊ. 445. 

τὸ χέαρ ηὐφράνϑην ἰδών] Οἷ, Αφβοι, Ῥγομ. 39. εἰσιδοῦσά τ᾽ ἢ "ὐὴ 
ϑὴην χέαρ. ΝῸΧ τὰτὰἃ χέαρ ἃριιὰ οομΐοοβ. ἴϑι185. δῦ δὰ οὐϊδηι 
1. 457. τοὐμὸν ἀλγυνεῖ χέαρ. ΜΝ οΥδὰδ ὑταροραϊαπι ΒΡ ΔΒ, 

ηὐφράνϑην ἰδών] ΟἿ, 10. δεεστράφην ᾿δών. Ῥαο. Τ08.. οὐ γὰρ ὃ 

σχετο 1 ἰδὼν οἷο. 
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ϑ'οιοί. (τὸ χέαρ ηὐφράνϑην: Σαφῶς ᾿Ἰριστοφάνης τὴν καρδίαν εἶπε 

χέαρ. ἄνω γὰρ εἰπὼν 
: ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν" 

᾿γῦν φησιν “ἐφ᾽ ᾧ τὸ χέαρ εὐφράνϑην.) 

Γ 6. τοῖς πέντε ταλάντοις] 1. 6. ἐπὶ τοῖς ---. Νοίαπαιιδ ἀεὐϊνιΒ ΡῸΣ 

ΟΠ ἈΡΡΟΒΙ [ΟΠ 61 Ροβὶ{ιι5 ροϑὺ ἐφ᾽ ᾧ. ΟΥ, δά ΡΙ. 400. 
᾿ τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσεν)] ῬΌΡΙΟΧ 46 Πὰς τ Πανγα ϊο 
 βομο]ϊαδίδο οϑῦ, αἰΐουω ἃ ἴρβο οομπῇοία, ραμίδιπι (ἸΘΟΠ 6 6586. ῬΙΌΡΓΟΥ 

π]υσῖα5. οα αἰ 0115. 1Παΐαβ, αἸθογὰ οχ ΤΉ ΘΟΡΟΙΙΡΟ τομοῦϊα, αἀαΐπαιιο Φὰ]οη δὰ 

ΠΡ 1Π51Π 8 Π15. ΔΘΟΘρ586. ΟἸΘοπθμι, απὶ ΑἸΠΘΒ ΘΠβῖτ8. Ρουβιιδ θυοῦ οὖ {τ ραΐα 

ΠΟ ΠΠΒ ππροβιΐα τηϊηπογοπί. αἰσθόμενοι δὲ, ρῬοΙρὶῦ βομο]αβία, οἱ ἱππεῖς 

᾿ ἀγτέλεγον χαὶ ἀπήτησαν αὐτὸν. Ἐχ αο0 ταπύπμη Υἱάθμ ΟΟ]]]ΡῚ ΡΟΒΒ6, 

αυἰδαιη δι 115. ἕαούμμη. 586 αὖ ΟἼ160 δοοορίαμι 0 ᾿ῃβα] 18. Ῥοοπηἶὰ8 

᾿ς ΒΙΠΏΠΙΔΠῚ τοἀθγθ γ0] 5ροηΐο γ6] γραφῇ δώρων γμούϊϊιιδ, ἀπὰο ἃ) ΠΟ] 5015 

 ]υαϊουπάα ἔπ|ῦ: πὰπὰ ἀπο ο,Δ πη ϊοιι8. ἴῃ ἀΥριηθηΐο ΠΤ αἴδιι πὶ βου  ρέου- 

α0 νἱΐαο Αὐἰβύορῃδηΐθ ν. ΧΙΠ. οὐ, Κιιῦ. δαϊαιηδηῦ, ἀδγημδίαχῃ ἃ} οααὶ- 
{5 ΟἸΘΟΠΘ ΠῚ ὁ580 (χαταδιχασϑῆναι), Ἰρβόσιπι οδύ Οοιητη θη ΠΟ ΟΟΡῚ- 

 αμπέϊιπι πα] οἰαν αι Ροὐοβύαϊθμι Θα αἰ θ18. ΑὐΟ]οῖ5. πα} πὶ τπιπ ιὰτη {ἰ|1580. 

 (ὐάγϑι ἃιιΐοπι οἰιπὶ Θα ΕΠ 118 ἱπίτϊο υϊὰ  ΘΧου αββθ. ΟἸθοποῖὴ ἀοοπμηοηΐο 

δῦ Εααϊδσι ἔα θι]ὰ. Οαΐμαιο Δ] ΟΥις Π ΠΟΥ ΠῚ 1 τη 10. ΓΘ] ΕἸ Τητι5 

Οαἰὐταμ ῬΙΌΡΙΪΟ ᾿π001}}ρῚ γο]ιουῖϊν ΑΥἸΒύορ μὰ π085. ἃ ΠΌΠΟΙ τού αἱ Ἰηβαν 

Ῥοβιιοῦὶθ, αποηϊαπη πα] Γαπη ΠΟΘ ὀδιιββασαπ) τέμημα ἰαἰς, αὖ ἴῃ Ρᾷρθ 

Υ. 171. πέντε τάλανϑ'᾽ ἡ πόλις ἡ Χίων) διὰ τὸν σὸν πρωχτὸν ὀφλήσει. 

Πρ Νιῶ. ν. 759. εἴ σοι γρώφοιτο πεντετάλαντός τις δίκη. (Οδίονιιια. θαιλῖ- 
Οἴο8 ΠῸΠ ΟΥ̓ ΠΟΠῚ Θα ποδύσοπ 8604. οαπϊςαύαπι Αὐξίοιιηι ἰητροὶ Ἰᾳαοῦ οχ 
ἢ ἀπᾶθ ἴῃ φῬτοοομιῖο Εααϊδιπι ἀϊοθιμιβ. ὈΙΝῸ. Οαΐηαιιο ἰδ]θη του. 

ΒΘ ΤηΘ 010 Πὺ ρῥγδοίονθα 1)6ηι. ἡ. 070. πέντε ταλάντοις δ᾽ ἐζημιώ- 

πτε Ὁ. 1701. ». 700. Ρ. 1015. ν. 1124. Ρ. 1481. Τιγ8. ΧΧΧΙΠ, 18. 1886.ὕ 
ὙΠ]. 24. 88, 54. Ὀίμασοι. 100, 27, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς --- πέντε ταλάντων τιμῆσαι 

τοῦτον (τούτῳ δἴοΡ}.). Ι8οοῦ. ν. 900. νυνὴὲ πέντε ταλάντων φεύγω δίκην. 

ΟΡΙαἰ. Ποπι. 28. ὁ «]1ημάδης λαβὼν πέντε τάλαντα παρὰ τῶν ἀνδρῶν ὧμο- 
ε λόγησε πρεσβεύσειν οἷο. 5. Μαίΐῃ. Εν. ΧΧΥ. 10 ---Σ20. πέντε τάλαντα. 
οἷς ῬΟῚ αὐὐγαούϊομιθπι ὑγὸ δὲ ροβίψαιῃ : οἵ, δα ΟΥΤ. 

ἐξήμεσε] ΟἿ. ᾳ. 1148, ἀναγχάζω πάλιν ἐξεμεῖν ἅττ᾽ ἂν χεχλόφωσί 
μου. 404. εἴϑε φαύλως, ὥσπερ ηὗρες, ἐχβάλοις τὴν ἔνϑεσιν. δι. δ 78. 

Τὺ. 16, τὴν φάρυγα μηλώσας δύ᾽ ἐξεμέσει δραχμάς. ([ἴὰ ομΐμη ἰδὕθπτηῃ 

Ἰοοῖμι οἰπϑπδδνουῖμη.) ΡΊ]αῦ. Οὐχοῦ]. δ, 8, 10. “αἴαιιο ἀγρθηΐαπι ῬΙΌΡΘΙΘ 

Ῥιόροῦα γΟΠΊΘΓο.᾽ 
᾿ Οϑαδοῖ. τοῖς πέντε ταλάντοις: ᾿“πλήστως ἀλλότρια καταφαγὼν ἐξήμεσεν 

αὐτά. (ἀντὶ τοῦ χλέψας χαὶ χαταπιὼν ἀπέδωχεν.) ἐζημιώϑη γὰρ ὁ Κλέων 
πέντε τάλαντα διὰ τὸ ὑβρίζειν τοὺς ἱππέας. παρὰ τῶν νησιωτῶν ἔλαβε 

πέντε τάλαντα ὁ Κλέων, ἵνα πείση τοὺς ᾿᾿ϑηναίους χουφίσαι αὐτοὺς τῆς 

εἰσφορᾶς. αἰσϑόμενοι δὲ οἱ ἱππεῖς ἀντέλεγον καὶ ἀπήτησαν αὐτόν. μέμνη- 

ΟΥ̓, ταῦϑ' ὡς ἐγανώϑην] ιαδηῦο ΟΡ πᾶπο το ἀρ] θαῦπ5 ἔπ] 

Βαπᾶϊο! ΕἸμΙΒ]οἶτβ τούτοις ἐγανώϑην τηλ]1ῦ, οΟΠΠαἴο Υ 680. 012. τούτοισιν 
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ἐγὼ γάνυμαι. ϑιεᾷ οἵ, δα 2. ΑΘ56}. Εππι. 968. τάδε τοι --- γάνυμαι. ῬΙδῦ. 

Ῥμδθάν. 284 Ὁ. γένυσϑαι ὑπὸ τοῦ λόγου. Ἄθν. 1Π. 4114. γεγανωμένος. 
Ηοπι. 1]. ν΄. 2θῦ. τ΄. 869. ς 

τοὺς ἱππέας] Οἱ ΟἸΘΟΠΙΒ5 ἴῃ ἰδία γ6 δοοιβαύοσθβ [πογαπῦ. 

ϑοῖιοῖ. ταῦϑ᾽ ὡς ἐγανώϑην: ἀντὶ τοῦ ἐχάρην, ἐφαιδρύνϑην. ἀπὸ τοῦ 

γάνυμαι. Ὅμηρος [Π. Ν, 498. “γάνυται δέ (δ᾽ ἄρα 644.) τε φρένα 
ποιμήν." ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λαμπρυνομένων χαλκωμάτων. 

8. ἄξιον γὰρ ᾿Ελλάδι] ΕυτὶρΙ 465. ἴῃ ΤΘΙΘΡο ἀραὶ βοο!αβύδπι Κακῶς 

ὄλοιτ᾽ ἂν (ὀλοίτην ἘΠ1η8]. ὀλοίατ᾽ ὮΟΡΥ. ὄλοιτ᾽ ἄρ 418.) ἄξιον γὰρ, 

Ἑλλάδι. Βοᾶάθ, Τπϑοτοϑὺ οπΐπὶ ατδθοΐδο. ΟἿ, 206. τῇ πόλει γὰρ 

ἄξιον [ ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. ἔφ. 610. νῦν ἄρ᾽ ἄξιόν γε πᾶσίν 

ἐστιν ἐπολολύξαι. ῬΊ. 8177. πολλοῦ γ᾽ ἄξιος ] ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν ὃ ϑεὸς. 

οὗτος, εἰ οἴο. ΝᾺΡ. 473. πράγματα --- ἄξια σῇ φρενὶ οἴο. Εύ:. Ηθο. 408. 

μὴ σύ γ᾽" οὐ γὰρ ἄξιον. Χροη. Απ. 11. 8. 256, πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς 

οὐχ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς οἶα. 1 γα 190, 11. ὥστ᾽ ἄξιον ἦν 
ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ τότε χείρασϑαι τῇ ᾿Ελλάδι. Αὐἱδι14. νο]. 1. Ρ. 648, 11. 
ἄξιον γὰρ “Ἑλλάδι ἀνακαλέσαι. ΤΘΙΘρμαπι Ευτὶρ1 415 ταῦ Οὐτηΐοιιβ πὶ πὰ 
ἔαθυ]α οὐΐαμπι 439. 445. 4538. 470. 496. 639. 542. ὅ54. οὐ ἴπ Νὰρ. 888. 
Εᾳ. 810. Ραο. ὅ2 7. [,γ8. 707. ΤῊ. 517. Βδη. 1400. Ι 

ϑοῖιοῖ. (ἄξιον γὰρ “Ἑλλάδι: Τοῦτο παρῳδία καλεῖται, ὅτ᾽ ἂν ἐχ τραγῳ- 
δίας μετενεχϑῆῇ (λόγος εἰς χωμῳδίέαν δἀάοπάπιη οοπβοῦ ΒΔΚΠαγ ΖΘ οχ ϑαϊαᾶα, 
5. Υ. παρῳδούμενος, δἃαῦ ὅ τε ἂν Ῥὑγὸ ὅτ᾽ ἄν). ἔστε δὲ τὸ ἡμιστίχιον ἐκ 

Τηλέφου Εὐριπίδου, ἔχον οὕτως 
“χαχῶς ὄλοιτ᾽ ἄν (ὀλοίατ᾽ Ποῦ. ΠΙπ4.}" ἄξιον γὰρ ᾿Ελλάδι. ὦ. 

εἰς τὸ δρᾶμα οὖν τῶν ἱππέων ἀποτείνεται" διὰ τούτου γὰρ «φαίνεται 

χαταδιχασϑεὶς ὁ Κλέων τάλαντα ε΄.) ἄξιον οὖν φησιν “Ελλάδος (Ἐλλάδι ὃ) 

τὸ καταδιχασϑῆναι τὸν Κλέωνα. 

9, ϑοίοῖ. τραγῳδιχόν: (ντὶὲ τοῦ ἐμπαϑές.) ἐπείπερ χαὶ ἡ τραγῳδία, 

ἐμπαϑῶν πραγμάτων ἀπαγγελτικχή. (ἢ ἐπεὶ περὶ τραγῳδιῶν μέλλει λέγειν.) 

10. ὅτε δή] 1. ᾳ. ἐπειδή. Οἵ. 10. Εᾳ. 068. ὅτε δὴ ᾽γνων. Εἰθ6]. 1905 οὐδ. Ὁ 

«ΑἹσχύλον] ΑΘΒΟΙ] α] απο ἀγαπᾶ ; ΠὰΠπὶ ἴρ56 πηογέπιιβ ογαῦ. ΒΕ, ϑουῖ- 
Ῥίον υἱΐαθ Αθβοῃυ]: ϑηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν «ΤἹσχύλον ὡς ψηφί- 

σασϑαι μετὰ ϑάνατον αὐτοῦ τὸν βουλόμενον διδάσχειν τὰ «ϊσχύλου. 
χορὸν λαμβάνειν. ΟαΪπΟΙΠἸάμτ5. Χ, 1. θ6. Οὐογτθοίαβ 6} ἔθ ]ὰ5 ἴπὶ σοῖς, 
ἰάθη ἀοίουυθ ροβύθυϊου 8 ρορίϊβ Αἰ ΠΘΠἾΘΠΒ05. ΡΘΙΠἾΒοσθ, βδαηΐζαπο 60 

τηοᾶο πιὰ] οοτοηαῦ. ὥιιϊᾶδδ: Ἐϊφορίῶν" υἱὸς «Ἱὶσχύλου τοῦ τραγικοῦ, , 

᾿᾿ϑηναῖος, τραγιχὸς καὶ αὐτὸς, ὃς καὶ τοῖς «ἹϊἹσχύλου τοῦ πατρὸς, οἷς 

μήπω ἦν ἐπιδειξάμενος, τετράχις ἐνίκησεν" ἔγραψε δὲ χαὶ οἰκεῖα. Δᾷ, 

Βπηο ἴογίαββθ σοϑροχὶῦ ποϑίοσ Απΐθ βοχοηηΐαμ, ΟἸΥΡρΙαἰβ 87, ἃπποὸ, 

ΡΥ, ΡΥ απὶ ῬΥΔΘΙἾ πὶ ΟὈὐϊπιιογαῦ Εαρμουο, βϑοαμάσπι ΒΟΡΠΟΟΙΘ8,. 
τουύϊαιη. Επυ ρΙ05. ΕΠΜ. 1ρ86 Αθβοιν]ὰβ αἰοὶῦ ἤδη. 808, ὅτε ἡ ποίησις 
οὐχὶ συντέϑνηχέ μοι. 

ϑοίιοῖ. ὅτε δὴ κεχήνη: Ἢ συγίβρεσις τοῦ χεχήνη ἡ ἀψρειδδ, τὸ γὰρ ε χαὶ 

α εἰς ἡ συναιροῦσιν. Εἰς τὸ αὐτό. συναλοιφὴ, ἀντὶ τοῦ χεχήνεα. ἔστε « 
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τὸ χεχήνη Ιαχόν" οἱ γὰρ Ἴωνες ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ συμφώνου ἄρχονται. οἱ 

δὲ σφόδρα προσέχοντές τινι χεχήνασι. δύναται δὲ εἶναι κατὰ μεταφορὰν 

τῶν ὀρνίϑων τῶν ἔτι νεοττῶν τὴν τροφὴν προσδεχομένων χαὶ χεχηνότων. 

(οἷον τροφή μοι ὴἡν τῶν “Ἰσχύλου τραγωδιῶν ἀκοῦσαι.) 

προσδοκῶν τὸν “Αϊσχύλον: ᾿ντὶ τοῦ «Τ]σχύλου τραγῳδίας, ὥσπερ χαὶ 

ἡμεῖς ἔχοντες τὰ 4ϊ]Ἰσχύλου 4ϊἹσχύλον λέγομεν ἔχειν. (οὐ γὰρ ἔζη κατ’ 

ἐχεῖνον τὸν χρόνον" ἐτελεύτησε γὰρ ἐπὶ ἄρχοντος Καλλίου τοῦ μετὰ Μίνη- 

σίϑεον τούτων πρότερον ἐνιαυτῷ λ΄.) τιμῆς δὲ μεγίστης ἔτυχε παρὰ 1ϑη- 

γαίοις ὁ Αἱϊσχύλος, καὶ μόνου αὐτοῦ τὰ δράματα ψηφίσματι κοινῷ χαὶ 

μετὰ ϑάνατον ἐδιδάσκετο. 

11. ὁ δ᾽ ἀνεῖπεν] 86. ὁ χῆρυξ. Το. 11. 2. καὶ ἀνεῖπεεν ὁ χῆρυξ, εἴ τις 

βούλεται οἰο. Ἀπάοο. 46 τηγϑὲ. 0, 4. ὥστ᾽, ἐπειδὴ τὴν βουλὴν εἰς τὸ βου- 

λευτήριον ὁ χῆρυξ ἀνείποι ἱέναι οἷο. Β00]. 080. χαὲὶ χηρύξει (86. ὁ χῆρυξ) 

-- ἀχολουϑεῖν. ΒγρῸ πιὸ5 οταῦ ἴῃ ΘοΥ Δ ΠΙΪθ5. ἀγαμηαύϊοῖ5 ροθῦδο. οἰ} 15- 

πὸ αἀπἰ ἐαθα]α μι ἀοούαγιι5. οββοῦ ποιηθ ΡΓΔΘΑΪΟΑΤῚ ἃ ῬΥΆΘΟΘΠΘ, 

᾿ς Θέογνι] Νούανϊιν αὖ πλ]ι|8. ροοία ἰπἴνα 140. οὐ ἼΠοδι. 170, ΚΌΣΤ, 

Χιόνα 6586 γοὐδύιπι, (πο ροοβὶβ 6}15 {σία αἷνὶβ ἰπβίαν οδϑοῦ, ρου Ποὺ 

᾿ βομο] βία : ἀπ0 4 «ποϊαιητπσο οοπἢυτηδύι νου βϑίθι5. 198 --- 140, (Οοὔθηιιηι 
ἔαϊδ ἀπιι8 ἐχ ἰτὶσὶπύα ἰγγαμηΐἷβ, αὖ Ὀοδύαπίι" ΒοΠο] βία, ἩδιΡοογαῦϊο, 

δι ]4α5, Χοποριοη ἨΘ]]οη. 11. 9, 2, 
ϑοίιοῖ. ὁ δ᾽ ἀνεῖπ᾽ εἴσαγε: ᾿ἠνηγόρευσεν. ὁ χῆρυξ δὲ δηλονότι. Θέογνις 

δὲ οὗτος τραγῳδίας ποιητὴς πάνυ ψυχρὸς, ἐκ τῶν τριώχοντα, ὃς χαὴὶ 

Χιὼν ἐλεγετο. 

12, Οὐ, 24, ῬΙαύ. 742. οἱ δ᾽ ἐγκαταχείμενοι παρ᾽ αὐτῷ πῶς δοχεῖς ] τὸν 

Πλοῦτον ἠσπάζοντο. ἤδη, δ4. πόϑος τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει 

σφόδρα. Νιιῦ. 881. κἀκ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πῶς δοχεῖς. 1508. 

Ῥας. τ0 4. οὶ]. 309. χἄάπειϑ᾽ ὁ δῆμος ἀναβοᾷ πόσον δοχεῖς. Ἐπρα]. 

1Π. 344. ἅμα δὲ λαβοῦσ᾽ ἠφάνικε πηλίκον τινὰ 1 οἴεσϑε μέγεθος (χάνϑα- 
ρον). Ανατοὺ. 11. 2:5. ἁρπάσας (αι. ἀναρπάσας, ν6} ὁ δ᾽ ἁρπ.) μόναυ- 

λον εὐθὺς πῶς δοχεῖς ] κούφως ἀνήλλετ᾽. ΤΠΘΟΡὮΙ]. οοπι. ΠΠ|. Ο2 7. χύλικα 

- τῶν ϑηριχλείων πῶς δοχεῖς χεραννύει 1 χαλῶς ἀφρῷ ζέουσαν. ΠΙΊΡΙΗ]. 

ΠΥ, 419. δειπνεῖ τε χαταδὺς πῶς δοχεῖς «Ἰαχωνικῶς. ἔπι. Ηρο. 1142, 

χᾷτ᾽ ἐκ γαληνῶν πῶς δοχεῖς προσφϑεγμάτων οἷο. Τῥᾧ»!. Δ. 1602. χὠν 

τῷδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη οἷο. Ηἷρρ. 445. τοῦτον λαβοῦσα 

πῶς δοχεῖς χαϑύβρισε. ὅγιο8. Ερίδῦ, 7, πῶς δοχεῖτε δέδηγμαι τὴν καρδίαν. 

ἈΑπδοθοη ΧΙ,. ἥπ. πόσον δοχεῖς πονοῦσιν, Ἔρως, ὅσους σὺ βάλλεις. ῬΊαῦ. 

(οην. 210 Ὁ. ἔνδοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς πύσης οἴεσϑε γέμει σωφροσύνης. ΒΡ. 

ΟΥ͂Ι. 492 Ο. ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ λεγόμενον, τίνα οἴει καρδίαν 

 ἔσχειν; ΤΠΘΟΡΒγ. (Πὰν. 8. ταῦτα διεξιὼν πῶς οἴεσϑε πιϑανῶς σχετλιάζει 

λέγων οἷο. Γκιοῖδη. Εἶν, 19, καὶ ταῦτα ποιοῦσι πῶς οἴει κατηγοροῦντες 

οὔο. ΑἸοῖρμν. 11. 2. ποίοις δοκεῖς αὐτὸν ἀποχαλῶν ὀνόμασιν. 14. Βὲ. 6, 
᾿ ἡλίχαι δοκεῖς ϑριδακῖναι. ῬΙατα ἀαθιπῦ Ηοπιβῦ. δά Τπιοῖδιι. 1. 470. ὙΆ]0Κ. 

υ τα Ηἰρν. 440. ““Νοίαπάα διΐύοπι ὑγα)θοὔϊο γ θυ θο απ πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου 

 γυχεῖς τὴν καρδίαν ὑτο τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου πῶς δοχεῖς τὴν καρδίαν." (Π1μ4.) 

ΑΠρΡΊΙΟΟ ἀἰοουθιπιδ, γὸοὰ ὁπ Ὁ ὉΠ] ἸιΟ Υ. 
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ἔσεισε --- τὴν καρδίαν] ΟΥ ὙΠποοση. 918. χαύ μοι χραδίην ἐπάταξε 

μέλαιναν. ᾿. 

Ῥοῖιοῖ. πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου: εὔσειστον οὖσαν τῇ φύσει μᾶλλον ἐπέ: 

σεισε. (χέχρηται δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῇ ἐπὶ τῆς χαρδίας καὶ Θουκυδίδης τὸ 

ὄνομα φράζων.) - ἢ 

18. ἐπὶ όσγῳ] Ῥοβύὺ Μοβόμ πηι, 4αθη μογδθχη 1 οἴ ποι ἔαῖββο ἢΐπΟ 
ΒΌΒΡΙΟΑΤΙ Π|οοὺ, ΟἿ, ΤΌ. Αοβοῃ. πολλῷ χαλεπώτερον ἣν ἐπὶ Θέσπιδι «Ῥρυ- 
γίχῳ τε χαὶ Χοιρίλῳ εἷς τοσόνδε μέγεθος τὴν τραγῳδίαν προσαγαγεῖν 

ἢ ἐπὶ .«Ἱσχύλῳ ἐπιόντα εἷς τὴν Σοιοχλέους ἐλϑεῖν τελειότητα. Ἡοσχίων 

(ίλαυλος ΘΟΙΠΠΠΘΙηοΥ απ! ΑΧΙΟΠῖοΟ ὁοιη. ΠῚ. ὅ92. ᾿ 

ϑοῖιο!. ἡνίχ᾽ ἐπὶ μόσχῳ ποτέ: ᾿ντὶ τοῦ μετὰ τὸν Μιόσχον" ἣν δὲ οὗτος 

«φαῦλος χιϑαρῳδὸς, πολλὰ ἀπνευστὶ ἤδων. (Εὶς τὸ αὐτό. ὁ όσχος χιϑα- 
ρῳδὸς ᾿χραγαντῖνος. τινὲς οὕτως, ὅτι ὁ νιχήσας ἄϑλον ἐλάμβανε μόσχον. 

τὸ δὲ Βοιώτιον μέλος οὕτω χαλούμενον, ὅπερ εὑρε Τέρπανδρος ὥσπερ 
χαὶ τὸ «ρύγιον.) ὁ δὲ «Ἱεξίϑεος ἄριστος χιϑαρῳδὸς χαὶ πυϑιονίχης" 

δὲ ψυχρὸν αὐτὸν εἶναί φασιν. 

14. “1εξίϑεος] Νοϊηθη «“Τ1εξίϑεος ἸοοΊταγ Π6Ιη. δ 1310. ϑ5'πη]Πὰ βαπθ, 

Δεξίνιχος, “εξίμαχος, “Πέξιπιπος (Χροη. Απ. ν. 2. 15.),. “7 εξέοχος, ἤν. 

κράτης (Τηβοῖ, ΟΟ18]. 1.), Εὐξέϑεος (Τ6πι. Ρ. 1260. 1911.). Βοπαμι οἰσπᾶν- 

σοι ἐἰΐδθο ΠΧ! Γμθαπι [οβύα θαι 50}|0]. Ἶ 

ἀσόμιενος] δο. τῷ αὐλῷ νΕὶ] τοῖς αὐλοῖς. 

Βοιώτιον] 8... μέλος. ΑπρΊοο, ἃ Βορούίαπ αἷν (ὑπη68). 56801: μέλος 

οὕτω καλούμενον, ὅπερ εὗρε Τέρπανδρος ὥσπερ χαὶ τὸ «Φρύγιον. ΒΟΡΉ. 
ΕἾ. 808. ὅταν τις δὴ τὸν Βοιώτιον νόμον. Ζοποῦ. 1Π|. 00. Βοιώτιος 

γόμος: ἐπὶ τῶν τὰς μὲν ἀρχὰς ἠρεμούντων ὕστερον δὲ τοῖς χαχοῖς ἐπι- 

τεινόντων. Οἵ, αταρ. ΟΥγρτ. 1. 02. ἀροβύ. Υ. 70. ῬΙαπίάτοι. 1. 27. Βαϊ. τὶ 

Βοιωτία. Ἐπ τησᾶπδ5 1110 απϊάοπι Ἰοηύαβ. ἃ ααϊοίαβ, ροβίοα φοποῖξα- 
ΟΙΟΥ ἃἂὸ ΟἸαΓῖοσ. πὰ ἰπίθυ 8586 ορροπαηΐι" νόμος Βοιώτιος οὖ ὄρϑιος, 

οὖ ὈΘΙ]ΠἸο5. πὸ ἐπουῦῖῦ (Ηοι. 1]. λ΄. 11.), ταβύϊθαμι {πΐββο δἸδοσαμη, Ἰάθοσ 8 
πηᾶρ]β ΠΙΒΟΔΘΟΡΟ]ΙαῚ Ρ]Οαἶβ8θ. ΠΟ πη ΠΊΘΥΓ0 Βιιβριοαΐαν ὙΥΙΟΙαπ. ΑἸΤαΒῖΙ 
ἔουίαβϑ ἰπθβδύ οὐϊδιη δά ποιηθπ βοὺς (οἴ. 1029 --- 1090). ΟἿ, 261. ᾧσοι 
τὸ φαλλικόν. ΤῊ. 1116. σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὼν, ἐπαναφύσα Περσιχόν. Δοὶ 
980. τὸν ἁρμόδιον ἄσεται. Χοη. Απὰ}. 11. 1. 6. ἐξήεε ἄδων τὸν Σιτάλκαν,. 

10. τῆτες] Ηοο ἅππο. Οὐμιροβίθιη οχ (τοῦτο) τὸ ἔτος, αὖ τήμερε 
οάϊο (μΠοο 416) οχ (τοῦτο) τὸ ἦμαρ. Οἷ, Νὰ. 024. 68ρ. 400. ΒῪ. 
Ἰ)ονῖοθ σᾶτες οὗ σΌΜΕΡΟΥ, - 
ἀπέϑανον --- ἰδὼν ὅτε δὴ --Ἴ Ηοο Δαύθιῃη ἅππὸ ὑδρᾶϊο πὶ θη80 

νΥἱὐ οὐ ΘΟ Ὸ]ΟΒ Ϊ}1 αἰβυογϑιῦ πο θοξττ᾿ τ᾿ 11Π1π4 αἀἰτ αηι, 48] 
Ρτοαιϊῦ οἷο. Οἷ, ΒῪ. 514. ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ηδαινόμην Ι ϑεώμενος. Ἔδῃ. 08 
ἐπαφηυάνϑην} Παναϑηναίοισι. γελῶν ὅτε δὴ βραδὺς ἀἄνϑρωπός τ 

ἔϑει κύψας. 10. μή νυν ποιήαθοι ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 1 ὅταν τι τούτων τ' 

σοφισμάτων ἴδω, πλεῖν ἢ ᾿νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. ῬΏνγΝ 

001]. λώρους (χαὶ νιγλάρους Βουρκ. Οοιημι. Ρ. 875.) } ϑρηνεῖν, γιό: 

«Τώμπρος ἐναπιέϑνησχεν. Απύρι. 111. 1098. ὁρῶντες ἐξέϑνησχον ἐπὶ 
πράγματι. Μομπαπά, ΤΥ, 108, γέλωτι πρὸς τὸν Κύπριον ἐχϑανούμ 
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Μὰ. Ογο]. 7. συνεχϑανεῖν δὲ σπῶντα χρὴ τῷ πώματι. ὅορῖὶι. Τα, θ5 7. 

ἵνα μὴ ταρβαλέκ ϑάνοιμι. ἘρίοΒατπι. Αἴμθη. ν. 411 Β. πρῶτον μὲν αἱ 

 έσϑοντ᾽ ἴδοις νιν, κ᾿’ ἀποϑάνοις. ([ὰ Θῃΐπι ἸΘρΌσ μη.) Γπιοίδη. Μίδου. 20. 

 ἀποπνιγεὶς ὑπὸ τοῦ γέλωτος. οῃι. Ο , σ΄. 100. χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλῳ 

 ἔχϑανον. Χοη. Ογι. ΥἹ. 1. 2. γιγνώσχων ὅτι ὁ Γαδάτας πάλαι ἀπωλώλει 

τῷ φόβῳ. ΑἸορμν. ΠΠ. 00. οὗ συμπόται δὲ, ὡς εἶδον, ἐξέϑανον τῷ γέλωτι. 
Βοος ἰδὼν Απρ]]ο6 αὖ πὸ βρη, Οἷἃ, τ06. ἀπεμορξάμην ἰδών. 
ΟΘΠΗΝΠΙΟΥ ἔοτο Ῥᾷο. 702. ἀπέϑανεν --- ὡρακιάσας" οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 
ὁρῶν (Δ1]. ἰδὼν) πίϑον χαταγνύμενον οἴο. 

᾿ς διεστράφην)] Εα. 1τῦ. εὐδαιμονήσω δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι (50. τοὺς 

ὀφϑαλμούς); Αν. 177. νὴ “Πέα" 1 ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραιφρήσομαι 

(50. τὸν τράχηλον); ΗΪρροον. Αγβου. 1251. Ρ]αῦ. ον, ὅ24 Ὁ. μέλη --- δὲε- 

 στραμμένα. 1)6 0115 ἁιῦ 60110 ἃαῦ ΔΠ10 «π0ν 18. ἸΠ 01 01Ὸ ἀδϑαγραίιν δεα- 

στρέφεσϑαι. 
Βοῖιοῖ. τῆτες δ᾽ ἀπέϑανον: ᾿Επὶ ἔτος, ὅπερ οἱ “Τωριεῖς τᾶτες (σᾶτες ἡ) 

λέγουσιν. Ἐὶς τὸ αὐτό. ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ ἔτος. οἵἱ “Τωριεῖς δὲ διὰ τοῦ ὃ 

Π(σ δυὺ α9) λέγουσι τῆδες (σᾶτες Ὁ 564 οοποίπ!ν ϑυ14ι5. ν. τῆτες.). 

106. παρέκυψε] Ῥτοᾶϊ10. ΑπρΊ]ο6, νθθρθα ἔογὺμ. Οὗ, οβρ. 178, 

᾿ ῬαΟ, 982. 985. Εἶοο]. 202. 884. 924, ΤΙ. 707. Τ)οηι. 40. 27. 
Χαῖρις] ΟἸΔΟΥ5. χη ]8. ἐἰθίοθη. ποίαξιν ἱπέτω 860, οὐ Ῥαο. 951. Αν. δῦϑ. 

800. ξυγᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠδών. ἸϑιοΒ. ᾿α}π8. ποπηϊηΐἶβ [πἴ88586. ΟΟ]]ΠΡΊΠΙ5 

᾿ οχΧ Β0Π0]. Ρδοῖβ οὐ ἀνίαμῃ. ὈΙΝΏ. ; 

᾿ ἐπὶ τὸν ὄρϑιον] Δὰ ΟΥὑπίαπι πο ἄπ πὴ ὁὰπ θη ἄπ π. Ηππηο τποάπιῃ 

ἱηνοηϊῦ ΤΟΡρα που, ἀπχουπηῦ ἀπο Ρ5 Αὐΐοι, ῬΉΓγ πῖ8, Το Πθι5. Υ΄. 5610]. 

ΟΡΡΊοΟΙ]. ΟἸ ιν δβύ. μ. 382. οὐ 496. οα. (ἀαἰβίογα, ῬΟ]]. 1Υ̓. Οὗ ---8δ84. ῬΙαῦ, ἀο Μιι5. 
ΟΡ. 1182, Ῥμού. ν. 802, 15. Νόμος ὁ χιϑαρῳϑιχός: τρόπος τῆς μελῳδίας 

ἁρμονίαν ἔχων ταύτην (τινὰ ) καὶ δυϑμὸν ὡρισμένον. ἦσαν δὲ ἑπτὰ οἱ 

ὑπὸ Τερπιάνδρου, ὧν εἷς ὄρϑιος, τετράδιος (2), ὀξύς. ὕπᾶο Αο50}. δορί. 

θῦ2. ἐπηλάλαξαν --- τὸν ὀξὺν ((. ᾳ. ὄρϑεον) νόμον. Υ΄. ΒΙοιπῇ. ΟἹ. Ῥογ5, 996. 
Οὗ Εᾳ. 1219. τὸν ὄρϑιον νόμον. Ἠογοί, 1. 24. τὸν δὲ (ΔΥ]ομδ) --- λαβόντα 

τὴν κιϑάρην -- διεξελϑεῖν νόμον τὸν ὄρϑιον. ϑορδίν. 5ίο". ΧΕΙ͂Ν. ν». 511. 

τὸν ὄρϑιον τῆς ἀρετῆς ἔδειν νόμον. Ἱαιοίδῃ. ΒΆΘΟΙ, 4. χαὶ τῶν Σατύρων 
τις λαβὼν τὸ χέρας ἐπηύλει τὸ (τὸν Ὁ) ὄρϑιον. ΑΘ50}). ρ΄. 1162, ὀρϑίοις 

ἐν νόμοις. ϑοριι. Δπῦ. 1206. ὀρϑίων χωχυμάτων. Ἰπΐτα 1042, δαθίοῃ. 

ον. 30. Ηοτγαί. Οδτιη. ΠΠ. 4. 8. 
᾿ς ϑοϊιοοῖ. ὅτε δὴ παρέχυψε Χαῖρις: (Καλῶς τὸ παρέχυψεν.) ὁ δὲ Χαῖρις 
οὗτος χιϑαρῳδὸς χαὶ αὐλῳδὸς φαῦλος. ὁ δὲ ὄρϑιος αὐλητικὸς νόμος, 

οὕτω χαλούμενος διὰ τὸ εἶναι εὔτονος χαὶ ἀνάτασιν ἔχειν, ὡς δηλοῖ 

αὐ Ὅμηρος [1]. .4. 10.] : 

“«ἔγϑα στῶσ᾽ ἤδσε ϑεὰ μέγα τε δεινόν τε 

| ὄρϑι᾽" χαιοῖσι δὲ μέγα σϑένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ." 

617, ἐξ ὅτου] Εχ 4πὸ ὑδιαροῦο. Οἱ, 596---ὅθ7. Αν. 822, ὦ μέγιστον 
ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾽τράφην ἐγώ. 384. 
ΝΒ, ΒΟ θι5 πο Ρασρο. Ῥμού. Ῥ 492, 10. ἤβνς σμήχομαι. 

ΠΝ ΩΝ πα νεδς πολ ππ α ἐαπ  ΝΝἝΝΝ «δὲ -πτππε πε 

ΠΞ- 
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ἀπορρύψας. ῬΆΙ]ΟΗ. Ρ. 150. τὰ μὲν σώματα λουτροῖς καὶ χαϑαρσίοις ἀπορ- 

ρύπτονται. Ἀο]ΐαη. Ν. Α. ΙΧ. 02. μηδὲ ἀπορρυψάμενος. Ἐτηρθᾶοο}. 442.. 

ἀπορρύπτεσϑε 1 χρηνάων ἀπὸ πεντ᾽ ἀνιμῶντες ἀτειρέξ χαλχῷ. ὕπάθ ῥύμμα 
(1. ὁ. σμῆγμα) Τιγ5. 9.77, εἰ δύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρόν γ᾽ ἐγὼ παρέξω. 

Οὐοπηΐοο ἀϊούπιη ρτὸ ζῶ. Οὗ, ἀν. 822. ἐξ ὅτου ᾽τρώρην ἐγώ. Ἢ 
ϑοῖιοῖ. ἐξότου ᾿γὼ δύπτομαι: ᾿Αντὶ τοῦ σμήχομαι, τουτέστι ζῶ, μετα- 

φοριχῶς. τῷ γὰρ ζῶντι ἕπεται τὸ ῥύπτεσϑαι. (δύμματα γὰρ τὰ σμήγματα. 

καὶ Ὅμηρος [1]. Ξ. 171.1 “ῥύμματα πάντα χάϑηρεν." ῥύπτεσϑαι οὖν τὸ 

σμᾶσθϑαι, παρεμπτώσει τοῦ τ, τὸ ῥύπον ἀφαιρεῖσθαι. ὁ δὲ δύπος χατὰ 

ἀφαίρεσιν τοῦ χ, χρύπος, ὃ τῷ χρωτὶ ὑπὼν σπίλος.) Ι 

18. κονίας] Τιαἰϊθ 11 χι να τη. ΑΠΡΊΙΟΘ, 1γ6, Ρ68171- 85}. ΟΥ̓ 1.,γ8. 409. 
αἵδ᾽ ἡμᾶς ἔλουσαν ἄρτι --- χαὶ ταῦτ᾽ ἄνευ χογίας. μᾶπ, ὙΚῚ: ψευδολίτρου 

κονίας. ῬΙαῦ. Βδρ. 480 Β. χαὶ μὴ αὐτῶν ἐχπλύναι τὴν βαφὴν τὰ δύμματα 

ταῦτα, δεινὰ ὄντα ἐχχλύζειν, ἥ τε ἡδονὴ, πάντος χαλαστραίου δεινοτέρα, 

οὖσα τοῦτο δρᾶν χαὶ χονίας, λύπη τὲ χαὶ φόβος χαὶ ἐπιϑυμία, πάντος. 

ἄλλου δύμματος. ῬΟΙΠῈχ ΥἼΙ. 99. ἔστε δὲ (ἡ κονία) τὸ ἐκ τέφρας χαϑε- 
στώμενον ὑγρόν. ; 

ϑ'οϊιοῖ. ὑπὸ χονίας: Παρ᾽ ὑπόνοιαν" δέον γὰρ εἰπεῖν (ὑπὸ λύπης τὴν 

χαρϑίαν, ὡς χαὶ ἐν ἀρχῇ ἔφη, ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς εἶπεν), ὅτι χαὶ οἵ 
χονίαν (ἤτοι ἄσβεστον) σμώμενοι δάχνονται τὴν ὀφρῦν. (ἄλλως. ὑπερβατόν. 

“ἀλλ οὐδεπώποτ᾽ ἐξότου ᾿γὼ ῥύπτομαι ὃ 

οὕτως ἐδήχϑην ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς. : 

19. χυρίας ἐχκλησίας} χυρία ἐχχλησία ἀπᾶθ αἰοαῦμ! δχρ]ϊοαῦ ῬΟΙΠαχ, 

ὙΠ]|. 00. τῶν ἐχχλησιῶν ἡ μὲν χυρία ἐν ἣ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονοῦσιν, 

εἴπερ χαλῶς ἄρχουσιν, ἢ ἀποχειροτονοῦσιν" ἐν ἣ καὶ τὰς εἰσαγγελέας 

ὁ βουλόμενος εἰσαγγέλλει χαὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δημευομένων ἀναγι- 

νώσχουσιν οἱ πρὸς ταῖς δίχαις χαὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων. ΒΟΥ 

Ἡδτροογαίίο οχ Αὐϊβδίοίοϊθ ἃ] 1Π}1}4 16 σγαμηπηα οὶ, 46 φαΐθαβ αἰχιῦ Βομοοιηδη- 

ΠῸΒ5 ἴῃ ΠΡγῸ 6 οομλ {115 Ρ. 29 --- 38. ΙΝ. Οὐμποίομθβ ἀρὰ Αὐμ μη ΘΗ 565 

δαῦ οΥαἀἰ παν αθ οταπῦ (χύριαι, ἀαὰθ 5 ΠΡῚ 5. ΤΠ ΘΗ ΒΙθα5. (θυ πἃ 6), δῦ οχέγας- 

οὐ πανία (σύγχλητοι, αἱ πρὸς τὸ χατεπεῖγον συναγόμεναι, ταὖ αἰ 56110].). 
Απροᾶ, ΒΕΚΚ. 274, 19. Κυρία ἐχχλησία: ἐν ἣ τοὺς ἄρχοντας ἐχειροτόνουν, 

οἷον στρατηγοὺς, ἱππάρχους, καὶ ὅσους τοιούτους. 5 
ϑοιοῖ. κυρίας ἐχχλησίας: Ἔν ἣ ἐκύρουν τὰ ψηφίσματα. εἰσὶ δὲ νόμιμον, 

ἐχχλησίαι αἷ λεγόμεναι κύριαι τρεῖς τοῦ μηνὸς ᾿ϑήνησιν, ἡ πρώτη καὶ 

ἡ δεχάτη καὶ ἡ τριαχάς. εἰσὶ δὲ χαὶ πρόσχλητοι συναγόμεναι χατί τιν 

ἐπείγοντα πράγματα. αἵ μὲν οὖν νόμιμοι καὶ ὡρισμένκι ἐχκλησίαι κύριαι 
λέγονται, ὡς ἔφαμεν, αἱ δὲ πρὸς τὸ χατεπεῖγον συναγόμεναι σύγκλητοι. 

20. ἑωϑινῆς] Οὗ ΕΟ]. 84. ἡχκλησία --- ἐξ ἕω γενήσεται. 20. καίτοι πρὸς 

ὄρϑρον γ᾽ ἐστίν" ἡ δ᾽ ἐχκλησία 1 αὐτίκα μάλ᾽ ἔσται. 

ἔρημος] Β6110 ποὺ ἀπταμπέρ αἰβοίπηιβ οχ Τ μας. ΥΠ|]. τῶ. οὐπώποτε ᾿ϑη- 

γαίους διὰ τὰς στρατείας --- ἐς οὐδὲν πρᾶγμα οὕτω μέγα ἐλϑεῖν βουλεύ- 

σοντας ἐν ᾧ πενταχισχιλίους ξυνελϑεῖν. : 

ἡ πινύξ] παρὰ τὴν τῶν λίϑων πυχνότητα ἰἴζα Δρρο]]αία. Υ͂, βοθοθπι. 

46 Οὐοπι. Ρ. δά. δ0. 
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ϑεῖιο!. ἡ πνὺξ αὑτηί: “Ἢ ἑχχλησία' παρὰ τὴν τῶν λίϑων πυχνότητα. 
. (ἢ ἀπὸ τοῦ πυχνοῦσϑαι τοὺς ἄνδρας ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ, ὡς αὐτὸς ἐν Σ᾽ φη- 

ξὺν [31] “ἔδοξέ μοι παραποιῶν τὴν ὥραν ἐν τῇ πυχνί,,)) 
21 5ᾳ. Εχ Ῥηγοθ ἰρτύαι ἴῃ ΤΌγαπι 5. Ὀ] 665. ἀοβρίοῖθ ΤΊ Δ ΘΟΡΟ] 15. 

21. ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι] Νὰ. 1003. οὐ στωμύλλων χατὰ τὴν ἀγορὰν οἴο. 

Νούα!, ΑὐΠθηΐθηβ65. αὖ ἀγοραίους γοΥ Πα 16. ΠΟν ΤΠ ΔἸ Θημἀδγυττὴ μι ἀἸ 0508. 

Πὲ πᾶ 16 Ἰοοὰβ ᾿που]θηΐιβ δῦ ἴῃ Αοὐϊβ Αροβῦ. ΧΥΤΙ. 21, “ϑηναῖοι δὲ 
πάντες χαὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἷς οὐδὲν ἕτερον εὐχαίρουν ἢ λέγειν τι 

χαὶ ἀχούειν χαινότερον. Αδαδ Τ) μι ο50}. Ρ. 48. ἢ βούλεσϑε περιιόντες αὐτοῦ 

πυνϑέάνεσθαι χατὰ τὴν ἀγορὰν, “έγεταί τι καινόν; 

ἐν ἀγορᾷ] ΤιορΊ θα, 5ῖπθ ἁγύϊοιϊο ρῬγδθύονθα ὅ99. Εᾳ. 293. 1009. 1245. 
1375. Ὑεβρ. 492. 1372. Νυῦ. 1065. Ρ]. 787. ϑδοᾶ ἐν τἀγορᾷ ἈΑ6}). 728. 

850. Πα. θ77. 1288. ΟΥ, δὰ ΤῊ. 495. 

ϑοῖιοῖ. οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι: -«ΤΠιάφορα δηλοῖ ἡ λέξις, νῦν δὲ τὴν 
ἐχχλησίαν, ὅϑεν ὁ Νέστωρ ἀγορητής" καὶ τὸν τόπον ἔνϑα πιπράσχεται 
τὰ ὥνια χαὶ αὐτὰ τὰ ὦνια σημαίνει. 

22. τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον] 1π| ἔογο, αὖ ῬοΟρα]υ οορο- 
τοηῦ ἴῃ ἀπὰτῃ Ἰοοιμη, οχίοηἀθθαηῦ {ἀπ 6 τη] πα ῦαπι : τηϑ οι] θη} αὔθ 1 

᾿ς γροβίοβ ᾿ΠΟυπ αυἱ ογϑηῦ οχίγομηϊ οοηὐύδοίι {185 1118, οὖ βδῖο ἤθΟθβ80 

ογαῦ αἰδουῖα8 ρῬγοοθᾶοσθ. 1)0 ἰδῦο ἔπη Ἰοαιῖθαν ἴῃ Εἰς]. θ 8, χαὶ δῆτα 

πολὺν ἡ μίλτος, ὦ Ζεῦ φίλτατε, 1 γέλων παρέσχεν ἣν προσέρραινον χύχλῳ. 

ΒΕ. ἨἩδβυομίαβ, Σιχοινίον τὸ μεμιλτωμένον: ἔρραινον ὑπὲρ τοῦ σοβῆσαι 

τὴν ἀγορὰν, ὁπόταν βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐχχλησίαν. Οὐγγαρία Βαηῦ ἢ ᾶθο, 

βοηθοηύα γο1Ὸ Βα 5 οχροαϊία οϑὺ. ΟἿ ἔοο]. 5708, ῬοΙλχ Υ1Π|. 104. πῦον τῶν 
ληξιάρχων τηὰπθτὰ, χαὶ σχοινίον μιλτώσαντες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαυνον 

τοὺς ἐχ τῆς ἀγορᾶς εἷς τὴν ἐχκλησίαν. Ἠΐηο [οτία588 ἨΘΒΥ ΘΒ ρ]οββὰ ἰΐὰ Θ0Ὲ- 

βύϊαοπᾶα δῦ: Σχοινίον τὸ μεμιλτωμένον" ὃ ἔρραινον ὑπὲρ τοῦ σοβῆσαι 
τὴν ἀγορὰν, ὁπότε βραδύνοιεν, εἰς τὴν ἐχκλησίαν. ἰἰδιζαῦλι5. οβϑοῦ ὑσιὲρ 

τοὺ σοβῆσαι τὸ πλῆϑος. ΒΠ;Μ. [1π »]οββὰ Ηθβυ Ομ Ὡ181}] ππαϊδη άπ ρΡγδ8- 

Ο ἴον ὁπόταν ἰπ ὁπότε: πῶμιη γϑοΐθ αἸοϊθαν βραϑύνειν ἐπὶ τὴν ἐχχλησίαν. 

Π|1 δαυΐοπι σοβῆσαι τὴν ἀγορών 5ἴτη1186 οϑῦ τύπτειν τοὺς τῆς ἀγορᾶς, αιοὰ 

Αἰχὶῦ 560}0]. ν. 724. Βθπὴ ἰρϑᾶπι ὁΟρ᾽οβὶθβ Θχ ρ]]οαῦ Βομο δία. Ὑ ΠΟΙ, ΙΒ] 85 

Οὐ. 20. Ρ. 8320.1). δεὰ τοῦτο αὐτῇ (τῇ φιλοσοφίᾳ) ῥᾳστώνη πλείων συνα- 

γαγοῦσαν εἷς ἐχχλησίαν ἄνευ σχοινίου μεμιλτωμένου ἀναβῆναι ἐπὶ βῆμα 

ς ὑψηλόν. ὈΙΝ]). Τδοῖθ, ορίμου, Ε]μ5]οῖαβ. Υ. 50}01. ῬΟ]]. 11]. 104. οἱ 

ληξίαρχοι --- τοὺς μὴ ἐχχλησιάζοντας ἐζημίουν --- καὶ σχοινίον μιλτώσαν- 

τες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαυνον τοὺς ἐχ τῆς ἀγορᾶς εἷς τὴν ἐχχλησίαν. 

ὙΠ]. 20. περισχοινίσαντας δέ τι τῆς ἀγορᾶς μέρος ἔδει φέρειν εἷς τὸν 

περιορισϑέντα τόπον οἷο. Ἐπβίαν. ». 942, 12, στάϑμην, ἥτις, φασίν, 

ἐστὶ σχοινίον λεπτὸν χριόμενον μίλτῳ ἢ μέλανι, ὦ συνηγούμενοι (σημειού- 

μενοι οοπ]. ΡῆμρΚ.) ἀπορϑοῦσι τὰ ξύλα. ὅ6.0]. Οα, ἐ. 245. στάϑμην, 
χανόνα, ὑπομεμιλτωμένον σχοινίον ἢ τεχτονικὸν σπάρτον. ῬΠοῦ. ν. 5602, 20. 

 ιοά. ΤΥ. 194. μιλτοῦντοι πάντες οὗτοι. Ἐπιρα!. 111. 250. ἱδρὼς --- ἄλοκα 
 μιλτώδϑη ποιεῖ. Θἰχα ον, ααὰπὶ ῬΒΠΙΡΡαΒ Ε]αύθαπι οχραρηδβδθῦ, νϑη]- 

[ΟΥῸΒ. ΟΠΠΘΒ. ΟΧ ὑθηθου δ ἴθ ἴοτῸ δἰ Ὁ]5. ΘΧραΪδὶ βαπῦ αὖ ἴθ ῬΠγΟΘμΙ Οἰ 5 

ΘΟΠΡΥΘΡ ΘΗΝ, 

ἀἐώ.: 

ὑῆὴ 

ἐκ να} 
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ϑο]ιοῖ. τὸ σχοινίον φεύγουσιν: (Ὑπὲρ τοῦ ἐξ ἀνάγχης αὐτοὺς εἷς τὰς 

ἐχχλησίας συνιέναι τοῦτο ἐμηχανῶντο χαὶ πολλὰ ἄλλα. ἀνεπετάνγυσαν . 

γὰρ τὰ γέρρα χαὶ ἀπέχλειον τὰς ὁδοὺς τὰς μὴ φερούσας εἷς τὴν ἔχχλη- 

σίαν χαὶ τὰ ὥνια ἀνήρουν ἐν τιιῖς ἀγοραῖς, ὅπως μὴ περὶ ταῦτα διατρί-, 
βοιεν. ἔτι μὴν χαὶ) μεμιλτωμένῳ σχοινίῳ περιβάλλοντες αὐτοὺς συνήλαυ- 

γὸν εἷς τὴν ἐχχλησίαν. τοῦτο δὲ ἐποίουν ὑπὲρ τοῦ μὴ βραδῦναι. ὅσοι 

γὰρ ἐχρίοντο ζημίαν ἐξέτινον. (ἄλλως. ἐπεὶ ὀχνηρῶς εἶχον οἵ ᾿ϑηναῖοι 

πρὸς τὰς συνόδους, εἰώϑασιν ὑπηρέται δύο μεμιλτωμένον [τουτέστι μίλτῳ 

ἤτοι βάμματι χοχχίνῳ)] σχοινίον ἐχτείνοντες διὰ τῆς ἀγορᾶς διώχειν τὸν 

ὄχλον εἷς τὴν ἐχχλησίαν, ὥς φησι Πλάτων ὁ χωμιχός. ὅσοι δὲ ἐχρίοντο. 

ἐξέτινον ζημίαν.) ἷ ᾿ 

28. ἀωρίαν] Τυξοιηρ οβύϊνο. 1. 6. παρὰ τὴν δέουσαν ὥραν, τὖῦ οχρ! σα 
ῬΒσγηΐοπβ ΒΚ. Ρ. 4, 22. Ἠογοᾶ. Υ1Π. 1138. ἔδοξε αὐτῷ ἀωρίην εἶναι, 

τοῦ ἔτεος πολεμέειν. ΟὈΠΐοΙΤΙ ροίοβὺ Ἰοουθο τὴν ὥραν, Ἱπιοῖαπ. Ναν. 22. 

ϑοιηη. ἡ. Αταύ. 10 τ. ὥριον ἐρχομένη. ΑΥἱδιϊ4. 1. 280. ὄρϑριον ἥχων. 

ἈΑρουπβαύνιιβ ἀώριαν φῬοβιῦιβ υἱοῦ. παὖ χαιρὸν, ϑόρῃ. ΑἹ. 84. χαιρὸν δ᾽ 

ἐφήχεις. 1316. Ἐπτ. ΗΕ]. 419. χαιρὸν οὐδέν᾽ ἦλϑες. Οὐπέγανππι οβὲ ἂν 

ὥρᾳ. οΒΡ. 242. ἡμῖν ἔεεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ | ἥχειν οἴο. 080. πρῷὼ χἄν ὥρᾳ. 

ϑαῖιοῖ. ἀλλ ἀωρίαν ἥχοντες: (᾿Τντὶ τοῦ) ἀωρίᾳ (χαὶ μεϑ ἡμέραν χαὶ 

ἐπὶ τοιούτῳ. ὁ δὲ νοῦς.) ἀχαίρως χαὶ παρὰ τὸν (δέοντα) χαιρόν. ἄωρα 

γὰρ τὰ παρὰ χαιρὸν τρυγώμενα. 

24, ὠστιοῦνται -- ἀλλήλοισι] ΑΠΡΊΙΟΟ, Μ11 Ἰο5016 09π6 Δ ΠΟΥΒΟΤΙ, 

Οὐ. 844. οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ. 42. Τιγβ. 3390. δούλαισιν ὠστιζομέγη. 
ΡΙ. 8290. δεινὸν γὰρ, εἶ τριωβόλου μὲν εἵνεχα 1 ὠστιζόμεσϑ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν 
τὐἠχχλησίᾳ, οἷς. 6160]. 11, 302. πλαχούντων ὠστιζομένων περὶ τὴν γνά- 

ϑὸν ἦν ἀλαλητός. ΤΠΘοοΥ. ΧΥ͂, τ2. ἀϑρόος ὄχλος"  ὠϑεῦνϑ᾽ ὥσπερ ὕες. ᾿ 

ΒΟΡΠΤΟΙ. ΕἾ. 90. δειπνήσας ὠστίζεται. τοῖς τρηματιζόντεσσι. Ἠδδγοδΐπδ,, 

᾿Ωστιοῦνται" ὠσϑήσονται. Οορπαία νἱἀοηξαν ποβίτα ἔο οὐδὲ, ἕο Ἰοβύ]ο. 

ΘΙ ΠΠ ΟΣ τυρβάζεσϑαί τινι, Ῥαο. 1007, χαὶ περὶ ταύτας ἡμᾶς ἀϑρόους ] 

ὀψωνοῦντας τυρβάζεσϑαι 1 ΜΙΟορύχῳ, οἷο. ΟΥ εἰΐαπι Αοἢ. 42. 

πῶς δοχεῖς] Οἵ. δα 12, ῳ 

ϑ'οἶιοῖ. ὠστιοῦνται: “Πιωϑήσονται. ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ ὠστίζω. ὃ δὲ λόγος 

ὡς πρός τινα ἐστὶ λεγόμενος, ὡς χαὶ Ὅμηρος Π]. Ο. 691.] “φαίης κ᾿ 

ἀχμῆτας καὶ ἀτειρέας.᾽"" (χαὶ [1]. “1. 223.1 “ ἔνϑ'᾽ οὐχ ἂν βοίζονες ἴδοις 

20, περὶ πρώτου ξύλου] Οἵ, 42. εἰς Κύς πᾶς ἀνὴρ ὠστίζεταιε. 

ϑρα οχ ποὺ Ἰοοο, πὖ 6 ἴοβρ. ν. 90. στένει, 1 ἢν μὴ ᾽πὶ τοῦ πρώτου χαϑί- 

ζηται ξύλου, οοπδίαῦ ἴῃ ῬΠΥΟΘ ῬΥΔΟΙΟΙ βᾶχοα β. 0561 (πᾶ ποᾶϊοαπο 

γίάογο Ἰιοοῖ οχ αὐγδαιθ ΤΟΒΟΤΙ ΡᾶγΓΘ ὁ γίνο βᾶχο ὀχβοῦ]ρία) οὐϊαπι τη Ὁ 111ἃ 

ΟΧ Τίρῃο ἔιῖθθο ἰηΐτα οχ δάψουβο τοϑευὶ ροβῖία. [Γἄοθμι οΟἸ]Πσὶς ΞΟΠΟοΙμΆ πη. 

46 ὅοπ. Ρ. ὅθ6.ἀ. ΔΛ πὰμῃο γϑυβιη οὐ 42, χρβρίοἱῦ ῬΟΙχ ὙΠ]. 188. ὧδ 
Ῥηγοο ἄρθηβ, ἐχάλουν δέ τινα προεδρίαν χαὶ πρῶτον ξύλον, ἘΠῚΝ. Τἄοιη 
ΤΥ͂. 191. πρῶτον δὲ ξύλον ἡ προεδρία, μάλιστα μὲν δικαστῶν. Ῥμοίίαβ, 

.Ἰοχ, Ρ. 409, 10. ΠΙΝΏ. ἨἩδοβγομΐαβ. Ξύλον" πρῶτον βάϑρον τὸ ἐν τῇ προ- 
εδρείᾳ χαὶ τῇ ἐχχλησίᾳ χαὶ τῷ διχαστηρίῳ (απ. ξύλον πρῶτον" τὸ βάϑρον, 

ἡ προεδρία χαὶ ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ χαὶ ἐν τῷ διχκ.). ΗοτγῖρρΡ. 11. 3884, ὥσπερ 
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ΧΧΠΙ. 0. Οὗ, δὰ γ6βρ. 90. 

 μβοϊοῖ. ἐλϑόντες ἀλλήλοισι περὶ πρώτου: Περὶ τῆς προεδρίας, ὡς ξυλί- 

20. ἀϑρόοι] Νοχ τατον. ΟἿ. ἔς]. 584, πλεῖστος ἀνϑρώπων ὄχλος, 1 ὅσος 
οὐδεπώποτ᾽ ἠλϑ᾽ ἀϑρόος ἐς τὴν πύχνα. ΝᾺΡ. θ0ῦ. ἀϑρόους. Ψο5ρ. 1334. 

ἀϑρόος (ὄχλος). 
γ- ὉΝ Ε τς Ξ᾿ -᾽ - . ο΄ μβαϊοῖ. ἄϑροοι χαταρρέοντες: (᾿4ντὶ τοῦ ὁμοῦ. προπαροξύνειν δὲ δεῖ τὸ 

ἀντὶ τοῦ ἀϑρόως ἐπερχόμενοι. ἡ μετιιρορὰ ἀπὸ τῶν ποταμίων δευμάτων. 

᾿χαὶ Ὅμηρος [1]. ... 124.] “τὰ δ' ἐπέρρεεν ἔϑνεα πεζῶν." 
δ΄. προτιμῶσ] Οαταπῦ. Βδη. θῦῦ. ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν; 638. 

ῬΙ. 888. οὐδὲν προτιμῶ σου. Α680}. Αρ. 1415. οὐ προτιμῶν ἔϑυσεν αὑτοῦ 
παῖδα. 
ὦ πόλις πόλις] ΑπρΊ]ϊοο, Ὁ Αὐποη5 Αὐπμοπη 5! Επηρμαίίοο ᾿Ἰξογαξαν 
ΠΌΠΟΙ, τπὖ ἰπ ν. 271. ὦ «Φαλῆς Φαλῆς. ο5ρ. 948. ὦ πάτερ πάτερ. 1403. 

ὦ χύον κύον. Ῥαο. 131. ὦ πάτερ πάτερ. ΤΠ Θ5π. 140. αἰ πρέσβυ πρέσβυ. 

᾿ππΡ00]. 11. 510. ὦ πόλις πόλις, ὡς εὐτυχὴς εἶ μᾶλλον ἢ χαλῶς φρονεῖς. 

ἍΤΟΧχ. 1Π. 804. ὦ Σίχων Σίχων. Μεπαηᾷ. ΤΥ. 810. ὦ “άχης “άχης. 8. 
Μαῦ. τν. ΧΧΊΠΙ. 57. Ἱερουσαλὴμ ἱΙερουσαλὴμ, οἷο. ον. Ερίϑύ. 1. 1. 53. 

Ὁ ΟἾΥ 65 Οἶν 68, οἴο. Νϑορῇτοη. ϑ(οΡ. ΧΧ. ρ. 172. ὦ χέρες χέρες. ϑ0}},. 
᾿Οοᾶ. Π. 020. ὦ πόλις πόλις. 1408. ὦ γώμοι γώμοι. ΤῊ. 1089. ὦ χέρες 
χέρες. ΕἸ. 1410. ὦ τέχνον τέχνον. Βὰγ. Ηἰρρ. 884. ὦ πόλις πόλις. 

ἯΙ]. 137. ὦ Ζεῦ Ζεῦ. 

28. πρώτιστος] ΤΟ 6 ΡΥΪΠητι8. ΑΠρΊ]Ϊθ6, {6 ΥΟΥΥῪ ἔἰτδύ. ΠΌΡΙοΧχ 

ΒΟΥ] αὐϊνιιβ. δῖ τὰ χυντατώτατα αἰχὶς Ἐαλι]π5 1ΠΠ1. 240. ἐσχατώτατος 

 ΧΟΠΟΡΠΟΝ ἨΘ]]. 11. 3. 49. ἐλαχιστότατος ϑοχύι5 Επιρὶν. ΙΧ. Ῥ. θῶ. Αριυάᾶ 
᾿ ΡιΙδαΐαπι ῬοΟΒΟΣ ΘΙ 5856 }}118. ΘΠ] ἴθ δαπὺ αὐτότατος, μονώτατος, 

προτεραίτερος (Βα. 1105.)}, χυντερώτερος (ῬΠοΥ. 1. 2907). 

20. νοστῶν] ΥοΟΧ Τῶτα ἴῃ ὀΟμΟΘαΪα. Τορὶταγ οὐΐδπη ἂν. 1970. ΡῚ. 010. 
ῬΠΟΥ. ΠΠ|. 202, περιγοστεῖν οδὺ Ῥδο. 7602. ΤῊ. 796. Ρ]. 121. 404. νόστος 

(1061) Ευγ. ΡῈ. Α. 127. 9171. Ηοπι. Οά. ἐ. 344. 

᾿χάϑημαι) ϑοάοθαπῦ ογρο ἴπ οοποίομο. Οἵ. Ῥαο. 932, Ἐδςο]. 21. οἷο. 
ϑοϊιοῖ, (νοστῶν χάϑημαι: “πλῶς ἐπὶ τοῦ ἐρχόμενος χαὶ ἐπανερχόμενος.) 

τ 

τῦφος » τα τα συρα 

80. σχοοδινῶμαι) Ῥῶπ αἰ ΘᾺ] τ. ΔΠρΡΊΪοο, 1 βέγούῦο τιν 561} δὴ ἃ γὰ γη. 

. ἤδη. 922. τί σχορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς; δοΒρ. 042, ΗδΒγΟμΐπβ, Σχορδινᾶ- 
σϑαι" τὸ παρὰ φύσιν τὰ μέλη ἐχτείνειν καὶ στρέφεσθαι μετὰ χάσμης. 

ἔνεται δὲ τοῦτο περὶ τοὺς ἐγειρόμενους ἐξ ὕπνου, ὅτε χασμώδεις ὄντες 
χτείνουσι τὰς χεῖρας. ΙΠΠἸΐον ῬΠοίϊι5 Ρ. 524, 21. 

ϑοῖιοι. στένω, χέχηνα: (Πάλιν τὸ χέχηνα ἐν ἴσῳ τῷ προσδέχομαι,, ἢ 
μαι τῆς εἰρήνης" ὥσπερ οἱ νεοσσοὶ χεχήνασι δεόμενοι τῆς τροφῆς. τὸ 

ὲ σχορδινῶμαι ἀντὶ τοῦ χλῶμαι χαὶ σπασμῷ συνέχομαι. οἱ γὰρ ἀπὸ ἢ ς 
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πληϑώρας σχορόδων ἐμοῦντες διὰ τὴν δριμύτητα μᾶλλον σπῶνται. τὸ δὲ 

ἐμεῖν καὶ τὸ ὁπωσοῦν χενοῦσϑαι. σχορδινᾶσϑαί φασι) κυρίως ἐπὶ τῶν 

κυνῶν τῶν ἐξ ὕπνου ἀνισταμένων, ὅταν τὰ μέλη χαὶ ὅλους αὐτοὺς (ἴπηο 

αὑτοὺς) διατείνωσι. σχορδινᾶσϑαι οὖν ἐστι τὸ ἀνακλᾶσϑαι μετὰ χάσμης. ᾿ 

γίνεται δὲ ἀπὸ ἀλογίας τὸ τοιοῦτον. 

31. Νοίαπαεα ἴῃ πος γϑυβιι ΟδΘβισᾶθ ΟΠ Ἶβ510, ἀπ8 ἰδηθ πη ἴῃ Πα] 8Ππι|0 4] 

Ἰοοο γἱπὶ βϑηξοπύϊαθ δυροῖ. Οἱ. Εᾳ. 10. 100. ν6βρ. 919. ἤδη. 184. 271. 

Ῥᾳο. 291. 
γράφω] δογῖὈ 1110. ΑΠρΊΘο, 1 ΒΟΥΙΌΌ16. 86. τῇ βαχτηρίᾳ. 1. 6. 5018 πὶ 

νδθα]ο ΘΟΠΒΟΥΪΌ1110. Θαοὰ ἴδοουθ βοϊθηῦ αἱ ᾿πηραύ πίον Ὁ] αϊα 

οχβρθοίαπύὺ ἰδ θα 11 αἰμηϊ μα θ πα] οαι5ἃ. ΒΔΘα]α ΠῚ ΘηΪΠ ᾿ποῦτγαπι (χαμπύλην) 
ϑοβίαθαμπῦ ΑΘ ηβ ΠΟΙΪΠ65. ΒΘ ΠΌΪΟΓΘΒ, ῬΥΔΘΒΟΥ ΠῚ] 56η65 οὖ χιιβίϊοὶ (Ρ] αὐ, 

Μογ. 790 Β. 8βρ. 38. ἔδοξέ μοι --- ἐχχλησιάζειν πρόβατα --- βαχτηρίας 

ἔχοντα καὶ τριβώνια). Οἵ, δά Ερο]. 14. Ἠδτγοῦ. Υ1Π|. 187. περιγράφει τῇ 
μαχαίρᾳ ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ οἴχου τὸν ἥλιον. ὅ΄6}01. Επν, Ογοβῦ, 681, ὡς τῷ 

ποδὶ τὸ ἔδαφος περιγρώφοντος αὐτοῦ καὶ διστατιχῶς ἔχοντος (1. 6. ἅπο- 

ροὔντος) χαὶ ἀναλογιζομένου εἶ δέοι ταῦτα ποιεῖν᾽ ὅπερ ποιοῦσιν οἵ 

ἀμηχανοῦντες ἐν τοῖς πράγμασι. Χοη. Νομι. ΤΥ. 2. 18. βούλει οὖν, ἔφη 
ὁ Σωχράτης, γράψωμεν ἐνταυϑοῖ μὲν δέλτα, ἐνταυϑοὶ δὲ ἄλφα; --- χαὶ 

ὁ Σωχράτης. γράψας (56. Ὀδοι]0) ὥσπερ εἶπεν ---. ὅ. δοᾶπῃ. Ἐν. ὙΠ|. 6. ὁ 

δὲ ᾿Ιησοῦς χάτω χύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἷς τὴν γῆν. οὔ δᾶ Ῥδο. 879. 
παρατίλλομαι  ΟΥ Ῥᾶς. δ45. ἐχεινονὶ --- οὐχ ὁρᾷς ] τίλλονϑ᾽ ἑαυτόν; 

1,γ85. 89. 151. Βδηῃ. 516. Ρ]. 108. Ἐᾳ. 8738. ΑπΌΡΙ. οομ. Π]Ι. 81. δύπτε- 

ται, προσέρχεται (παρατίλλεται Ῥ), [ σμῆται. 

ϑ'οἶνοῖ. γράφω, παρατίλλομαι: (Γράφω μὲν, καταγράφω, ἢ) ζωγραφῶ 

ἐπὶ τῆς γῆς ξύων τῷ δαχτύλῳ (ἤ τινι τοιούτῳ παιδιάς τινας.) παρατίλ- 

λομαι δὲ, τὰς ἐχ τῶν μυχτήρων τίλλω τρίχας, ἢ τῶν μασχαλῶν. ταῦτα 

δὲ ποιοῦσιν οἵ προσδεχόμενοι μέν τι χαὶ τὸν χρόνον δαπανῶντες ὑπὸ 

ἀδημονίας (Α]4. εἰς ἀπορίαν χαὶ ἀμηχανίαν, μὴ τυγχάνοντες τοῦ προσ- 

δοχωμένου λογισμοῦ. ὅτε γὰρ αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν διατίϑενται, ἀλύοντες 

ὁ γὼ ΑυΟδνφ ν δι, ΑΓ Ἄρ ἀβατιΣει 

ἂν» 

« 
᾿ 
νώδιλνν,.,...5.. ὃ. ὍΔ ες οιδρε, δ ρχου το 

ἐπὶ γῆς διαγράφουσιγ). 

82. ἀποβλέπων] ΟἿ. 291. ἤδη. 1171. σὺ δ᾽ ἐς τὸ χαχὸν ἀπόβλεπε. ἘΠ]. 

720. Ῥοιμϑέσ. οοπι. 11. 878. εἰς τὸ χέρδος μόνον ἀποβλέπουσ᾽ ἀεί. Ῥιϊθπι., 
ΙΥ. 28. οὐ προσέχει --- οὐδ᾽ ἀποβλέπει | εἷς ταῦτα. ῬΙαῦ. ΑἸο. 1. 120. 
πρὸς Μειδίαν σὲ δεῖ τὸν ὀρτυγοτρόφον ἀποβλέπειν καὶ ἄλλους τοιούτους. 

Χο. Ἀπ. ὙΠ. 2. 88. εἰς τὴν ἐχείνου τράπεζαν ἀποβλέπων ὥσπερ κύων. 
ΤΠΘΟΡν. ΟΠμαν. Κολ. χαὶ εἰς ἐχεῖνον (ραϊγομι}) ἀποβλέπων τοῖς ἄλλοις 

λαλεῖν. Τμιοῖαιι. Ῥίβο. 80, ἀτενὲς ἀποβλέπων ἐς τοὺς κανόνας οἷο, ΑἸΟΙΡΏΣ., 

1Π. 72. εἷς αὐτὸν ὁ Ἄρειος πάγος ἀποβλέπουσιν. 6806}. 1. 178, πρὸς 
αὐτὸ μόνον τὸ δίχαιον --- ἀποβλέποντες. Ῥ]υῦ. Υ, Το. 20. πρὸς τὴν 

᾿ἀἀλιτιχὴν ἀποβλέπων δεδακρυμένος. Απέρ]ι. 111. 184. πρὸς τὰ δεῖπνα 

ἀφορῶσι. 

τὸν ἀγρὸν] Νῶπι οΧχΧ ὩΡΤΙΒ ἴπ ὈΡΘΟῚ ΘΟ ἱργανογαπί ἰηἰδϊο Ὀ6}}1 ῬΘΙῸ 
Ῥομπποβίδοὶ, Υ, Το. 11. 14. οὐ 17, ΒΕ. Οὗ Ἐᾳ. 805. ἢν δέ ποτ᾽ εἷς ἀγὶ 

οὗτος ἀπελϑὼν εἰρηναῖος δεατρέψῃ οἵο, 
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ϑοϊιοῖ. ἀποβλέπων εἰς τὸν ἀγρόν: Οἱ γὰρ (πολιορχούμενοι καὶ) πολε- 

μούμενοι ἀεὶ εἷς τὸν ἀγρὸν ἀποβλέπουσιν (ἐπιϑυμοῦντες ἐν αὐτῷ εἶναι). 

99. “Τταρίοαμη 6586 ἱπαϊοαῦ νϑθαη στυγεῖν. ὉὉπᾶθ ἀδθβαμηθαπι 5810 

πϑβοίπηβ." (Βα Κη.) ΤΙοδθορο β, αὖ ἱπέτα γ. 406. ραἰοϊῦ, Χολλείδης οταῦ. 

ϑοϊοῖ, (στυγῶν μὲν ἄστυ: ὋὉ στίχος ἐκ τραγῳδίας.) 
84. πρίω] Ῥτο πρίασο, αὖ ἵστω (Ε00]. 731.) ῥτο ἵστασο, ἐπίστω γτὸ ἐπί- 

οστασο, εἴθ. Οὐογταρίθ ῬΠούϊιβ Ρ. 448, 22, Πριῶ: ἀγοράσω. ῬοΙχ ΙΧ. 78, 

ὥστε ἀντὶ τοῦ “πρίω μοι τριῶν χαλκῶν λέγειν “πρίω μοι τριῶν σιδα- 

ρέων." ΟδρΠβοᾶοτ. 11. 888. πρέω (Ὁ 18). 
ϑοῖιοί. ἄνϑραχας πρίω: Τοῦτο ᾿“χαρνέων ἴδιον. οὗτοι δὲ πολυάνϑρακες 

χαὶ οὐ δεόμενοι παρ᾽ ἄλλων πρίασϑαι. 

80. οὐδ᾽ ἤδει πρίω] ΟἿ, 617. οἷς --- ἅπαντες ἐξέστω παρήνουν οἱ 

φίλοι. ΑἸοχ. 1Π. 437. χαὶ μὴ προφάσεις ἐνταῦϑά μοι μηδ᾽ “οὐχ ἔχω." 

ΤΠ οορπ. 815. σὺ δ᾽ Ἔγχεε τοῦτο μάταιον | κωτίλλεις αἰεί. Τοῦ. ἔπη. 1. 

2, 18. “ΝαΑπιαῖθ οπηπϊὰ ἤᾶθο ΠπΠΟ γογρὰ ππὸ τοαθαηΐ ἀθπίαπο, Εἰ χοϊπ οι. 
τ ορ. 1, 18. 81. “Βοβδοπθῃῦ τΐῃΐ ΟΥ̓ Β11ν80.᾽ Ὧθ τὸ οἵ, Ηον. 
Ἐροάᾶ. Π. 48. “ἂρ 65 ἱπϑιηρύδβ δρρδτοῦ᾽ (46 νἱΐα ταβίϊοδ). 

ϑοῆιοῖ. οὐδ᾽ ἤδει πρίω: Οὐδὲ ἐγίνωσχε τὸ πρίω ῥῆμα, οὐ γὰρ ἐδεῖτο 
ἀγοράσαι ἔχων οἴχοι. 

80. χὠ πρίων ἀπῆν] ΔΡ ἱπηρογαύνο πρίω ἢηχὶῦ Ρδυϊοϊρί πη πρίων, 
αὐδδὶ ὁ πρίω λέγων. ὅϊο 4101] ἀρὰ ποβύσλιπι σεατερίζειν, χαρδαμίζειν, 

τίζειν, ἷ. 6. νοῦ08 πατὴρ, χάρϑαμον, τί 88 θΡ1ι5. ἰύθσασθ, 864 ὁ πρίων 

ΒΙρη  ἤοατο ρΡούοϑὺ οὐΐϊαπι αἱ αἰββοοαῦ (Δ ΠἸ πὴ πιθιιπὰ οὐποῖαθ γΟ 01) σρίω 
ΘΟΟΙΠΘΠ4Ο), 5ῖγ8 Ῥ͵Ὸ ΡΥ Ορῖο ΠαΡΘαΒ., βῖνθ Ῥ7Ὸ ποιηΐηθ πρίων 56 Ὑγἃ δῦ 
ΒΟΥΥαύοΥ (ὕ68Ρ. 004... Τιιᾶϊῦ ἰρίθαν ἴῃ Δι Ίρτιο. 

ϑοῖιοΙ. χὠ πρίων ἀπῆν: τοῦτο παιδιὰ καλεῖται. ἀπὸ γὰρ τοῦ πρίω 

ῥήματος ὄνομα τὸ πρίων. ἘΝ. 

857. βολοῖ. ἀτεχνῶς: ἀφελῶς. Ἐ. 

88. ὑποχρούειν)] Τὴ ΘΥΡΘ]1] 816, ἰπύθυγ ἈΠ Ρ6Υ6. Οὗ, Εθ0]. ὅ88. μή 

ψυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ᾽ ὑποχρούσῃ. ὅ90. ἔφϑης μ᾽ ὑπο- 

χρούσας. 200. Ῥινγη. ΒΟΚΚ. Ρ. 08,10. ὑποχρούειν τοὺς ῥήτορας: τὸ μεταξὺ 
λεγόντων αὐτῶν ὑποφϑεγγόμενον ἐμτπιοδίζειν. ῬΙαῦ. Εγγχ. 500 Ε.. ἔτε δ᾽ αὐτοῦ 

τι βουλομένου λέγειν ὑποχρούσας ὃ Κριτίας, οἴο. ΑΘΒΟΠ1π. 1. 85, ἐών τις --- 

᾿λοιδορῆται, ἢ κακῶς ἀγορεύῃ τινὰ, ἢ ὑποχρούῃ. ῬΟΙΥΡ. ΧΥ͂Ι]. 4. ὑπο- 

᾿χρούει᾽ ἀντιλέγει. Ἰμιοῖδη. Τοχ. 88. ὑποχρούων μεταξὺ χαὶ διαφϑείρων 

ΤΊ μου τὸν λόγον. 1ἅ. 46 ἄοπι. 14. μεταξύ μου λέγοντος ὑπέχρουε. 
 ϑβϑοϊιοῖ. ὑποχρούειν: Βοᾶν, ἀντιφϑέγγεσθϑαι, ἀντιλέγειν ἁτιλῶς καὶ ὡς 

Τ ἔτυχε: τὸ δὲ ὑποχρούειν ἐπὶ τῶν ϑορυβούντων λέγεται, (ὅπερ ἡμεῖς φαμὲν 

Τ ἐχχρούειν χαὶ χωλύειν. τὸ δὲ λοιδορεῖν, ἄμφω ῥητέον καὶ λοιδορεῖν καὶ 

δ δορεῖ σϑαι. 

40. μεσημβρινοί}] ()απι δι πηου 1098 οδῦ. Μᾶπθ δαΐθμι δάθθβ6 ἀ6}6- 
ἊΝ Οὐ, γε βρ. 714. χὴν ἔγρη μεσημβρινὸς, 1 οὐδείς σ᾽ ἀποχλήσει ϑεσμο- 

᾿ϑέτης τῇ χιγχλίδι. 124. ὁ δ᾽ ἀνεφάνη κνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίϑι. Ἐ00]. 283. 

τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρϑρίοις ἐς τὴν πύχνα, 1,γ8. 00. 

ϑαίιοῖ. οὑτοιί: “]ειχτικῶς. (μεσημβρινοὶ δὲ.) οὐκ ὀρϑρίσαντες. 

14 
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41. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον] ΟἿ Τιγ8. 240, τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ οὑγὼ 'λεγον. Ῥδο. 04. 

τοῦτ᾽ ἐστὶ δῆτα τὸ καχὸν αὔϑ᾽ οὐγὼ 'λεγον. 10. ἤδη ᾿στὶ τοῦτ᾽ ἐχεῖνο. 

Βδπη. 318. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽, ὦ δέσποϑ᾽᾽" οὗ μεμυημένοι εἴα. ΝΡ. 26. 
Αν. 854. ϑοριῃ. ΕἸ. 1116. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἤδη σαφὲς πρόχειρον ἄχϑος -- 

δέρκομαι. 1118. Επτ. Τοη. ὅδ4. Οτ. 804. ΗΘ]. 022. 788. Μοά. 98, ΡΙδΐ. 

ΑΡο]. Ρ. 20 Ὁ. τοῦτο μὲν δῆλον ἤδη ἐστὶν οὐγὼ ἔλεγον. 

οὐχ ἠγόρευον; Οἵ. ΡΙ. 102. ΕῪ. 284. ὅορῃ. Οβα. Ο. 888. οὐχ ἠγόρευον 

ταῦτ᾽ ἐγώ; ; 

42. ἐς τὴν προεδρίαν πᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται] Αὐ᾽δε[ 465 γνο]. Π. ν. 96, 15. 

ἤογίαββθ οχ ποὺ ἴοθοο, οὐδὲ εἰς τὴν προεδρίαν ὠϑίζονται. Οἱ νυ]ράτοιη. 

ζοστηᾶτη Αἰἐΐοαθ ὠστέζεσϑαι Βαρδύϊταϊῦ, ὉΙΝΏ. 

ϑοιοῖ. ὠστίζεται: συνωθϑεῖ, συνϑλίβεται. Ἀ. ϑλίβεται. Υἱοῦ. 

48 5ᾳ. Οὗ 242. Ἐς]. 128. ὁ περιστίαρχος, περιφέρειν χρὴ τὴν γαλῆν. ] 
πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν --- πάριτε. τίς ἀγορεύειν βούλεται; (Τὰ. οπΐπι Ἰοσαπι᾿ 

τϑυϊ θαυ.) Εαᾳ. 701. ἀλλ᾽ ἐς τὸ πρόσϑε χρὴ παρεῖν᾽ ἐς τὴν πύχνα. 6π|. 

46 Ὅοτγ. 191. ἐγὼ παριὼν ἔλεγον. Ἠετοᾶ. 1Π|. τ. ἐς τὸ πρόσω παριέναι. 
Υ. 72. παρῆν ἐς τὰς ᾿4ϑήνας. 108. παρῆσαν ἐς τὴν Κύπρον. Τ,Υ8. 185. 

ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν. ΤΏθδΙη. 645. Ρ]. 1209. ἐς τοὔπισϑεν. ΕπΡΟ]. 11. 247. 

σὺ δ᾽ ὕπαγ᾽ ἐς τοὔμπροσϑεν. ἈΠΈΡΒΔΗ. ΠΠ. τ, ἐς τὸ πρόσϑε τῆς εὐβουλίας. 

44. τοῦ χαϑάρματος) Ἠρϑγομῖα5: Αάϑαρμα᾽ τὸ χοιρίδιον ᾧ τὴν ἑστίαν 

ἐχάϑαιρον ἐν ταῖς ἐχτροπίαις᾽ ὃ δὲ ἐπιτελῶν δημοσίως περιστίαρχος 

ἐλέγετο. (ἐν ταῖς ἐχκλησίαις οὐ δημόσιος σοττϊρσαπῦ ἰηζοτρτθίθβ.) ἄασαϑάρσιον 

γοοδηῦ ΑΘΒΟΉΪΠ65 ἴῃ ΤΊΔΤΟΠαΠ Ρ. 48. οὐ εχ δὸ Ηδυροοσαίϊο ἴπ ᾿ρ88ἃ γοο6, 

εὖ ῬΟΠῸχ ΥΠ|. 104. Μυβίθ]δπι ῬΥῸ ΡΟγ66110 Ἰιάθπβ δα ἰδοὺ ποβύου ΕΟ]. 128. 

ΕΠΜ. ΑΙὰ ἀθ Βοὺ στὶδα οομηϊἐϊοσιπὶ ΟΟ]]ορὶῦ - ΘΟΠποοθηδηπαβ Ρ. 91. ΟΝ 

Ἀββοῃῖη. 1. 21. μηδ᾽ ἐντὸς τῶν τῆς ἀγορᾶς περιρραντηρίων πορεύεσϑαι. 

ϑοϊιοῖ. ὡς ἂν ἐντὸς ἦτε: Εἰώϑασιν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ϑύειν δέλφαχα καὶ 
δαίνειν τὰς χαϑέδρας τῷ αἵματι αὐτοῦ εἷς τιμὴν τῆς Ζήμητρος, ἐπειδὴ 

τοὺς χαρποὺς αὐτῆς βλάπτει. Ἄλλως. ὅτι χαϑαίρονται οἱ ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ, 

χοίρου σφαζομένου χαὶ ὁ δήτωρ μαρτυρεῖ [Αοϑομίη. Ρ. 4, 10.1 “(ἐπειδὰν 
τὸ χαϑάρσιον περιενεχϑῇ καὶ ὃ κῆρυξ τὰς πατρίους εὐχὰς εὔξηται, τότε 

δὴ χελεύει δημηγορεῖν...) τὸ δὲ ϑυόμενον χοιρίδιον ἐπὶ χαϑάρσει τῶν 

τόπων χκάϑαρμα ἐχαλεῖτο, ὁ δὲ περιχαϑαίρων χαϑαρτής. (Καὶ παρὰ μὲν 

τοῖς χωμιχοῖς χάϑαρμα χαλεῖται. αΑϊσχίνης δὲ ἐν τῷ χατὰ Τιμάρχου 

[!. 4] χκαϑάρσιον καλεῖ.) ι 

45. ἤδη] Απρ]οθ γοί. Αν. 1000. ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς 

φράτερας; Τηΐτα 610. οἷο. 

τίς ἀγορεύειν βούλεται; ΟἿἉ, 0]. 180. “Ῥγδοοομῖβ Υὸχ βο]θηηΐβ ἴῃ 
ἀοπιοογαύϊα,, αὶ νἱσοραῦ ἐσηγορία." ΒΕΝΟ. Τ᾽ὲ Βᾶο φῬυδθοοπαπιὶ [ΟΥπΊα]: 

οἵ, ΤΊο8πι. 5719. Εφ0]. 180. ΑΘβοῃ. ο. Οἴορβ. 4. τές ἀγορεύειν βούλεται τῶν 

ὑπὲρ πεντήχοντα ἔτη γεγονότων χαὶ πάλιν ἐν μέρει τῶν ἄλλων 4ϑη- 

γαίων; Ἰ)6πι. Ρ. 280, 1.. ἠρώτα μὲν ὁ χῆρυξ “τίς ἀγορεύειν βούλεται;" 
παρήει δ᾽ οὐδείς. Τκιοῖλη. Τρ. Ττὰρ. 18, ἄκουε, σίγα, μὴ τάραττε" τίς 
ἀγορεύειν βούλεται τῶν τελείων ϑεῶν οἷς ἔξεστι; 



ΙΝ ΑΟΘΗΑΝΝ. Υ. 41.--- 48. "ἢ 

460. τίς ὥν;} Οἷ. Νυῦ. 893. ἀπολεῖς σύ; τίς ὥν; Α4,. λόγος. 41. ἤττων 

γ᾽ ὦν (γεϑ). Ηΐϊπο οΟἸ]Π]ρὶῦ ΘΟ ΠΟΘΙ Δ ΠΠτ5, 51 ααἷ8 Ἰσποῦμβ Θοποϊοπᾶτὶ γϑ]]οῦ, 

ΤΩΟΤΘΠῚ {πιῖϊβθ τὖ ΠΟΠΊΘΙ 51ΠπΠῚ ἃ0 (6 ΠΊ1ΠῚ ῬΥΔΘΟΟΙΪ ἀ876 ΘΟΡΘΓΘΓΕΤ. 
᾿ἀμφίϑεος! Τηΐ6]]Πρὴῦ ΑἸΐοΥ ἰὰπαπδηὶ δὶ αἰχίββοῦ 116 ἀμφέίϑεος, 1. 6. 

6Χχ αἰτᾶσαθ ρᾶγίθ ἄθιιβ, βίγθ ραύγβθῃ). βῖν Ἰπδύγθιῃ τ ϑρίοῖαβ. 851. ἀμφεϑα- 
λὴς αἸοῖθαν «πὶ αἰγαπηαπθ ραυθηΐθηι νἱνιη Παροῦ. Ὑ146 56}|0]. δ Αν. 1737. 

6 οὐγιηοϊορία ἴπ ῬΓΟΡΙ5. ΠΟΙΠΪπὶθι5 ν. δα ϑοΡἢ, Οοᾶ. ᾿ὰ. 1080. 

οὐχ ἄνϑρωπος;} ΟΘεαΐα νοχ μῳίϑεος ΘΟΙΠΡΟΗ δ" οχ ϑεὸς, ἄθιτ5. {7ο08- 

Τὰ} ααὔθπι ἴῃ ἤδΟ ΡΠ 68]ΟρἼΔ. 

47 54ᾳ. “Βιάοῦ Αὐἱϑύορ ποθ ῬτΌ]ΟρῸΒ ἰτροθαϊγαση ἘΤΙΡΙα͵5, ΟΠ 1Θη] 

αἰοοπύθμι ἕδοϊῦ Βδη. 940. ἀλλ᾽ οὑὐξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ᾽ 
ἂν εὐθὺς τοῦ δράματος. ΟΟΠΪΟΥ ῬΙΟΪΟρΡῸΒ Ηροιθαθ, Ογθβῦϊβ, ῬΠοθη ββα- 
Τὰπ|, Ηογο. ἔπτ., Ηθ]θπδθ, Τοπὶβ, Ἐ]Ἰθοίχαθ, Βδοοπάσαμη, ΙρΡ. Ταστ., ΑΘ0]] 

ἔν. 14., ΜοΙοαρτὶ ἔν. 019., ῬΕγΙχὶ ἔτ. 810., οὗ, ααὶ ἴῃ ΑΘἢ. Ῥγδθ 81115 υἱά6- 
ἴαν, ΤΟΙ ΡΗΪ ἔν. 007." (ΒΔΚ}..)} 

ἀϑάνατος] Ῥτοάποία ῥγϊπιὰ αὖ ἴῃ ἀκάματος, ἀνέφελος (Ηοπι. Θά. ζ΄. 45.), 

οἷο, ΟΥ, Αν. 1224. ἀλλ᾽ ἀϑάνατός εἰμ᾽. οἴο. δη. 0351. ἀϑάνατος εἶναί φημι 
“ΖΙἰόνυσος “1:ιός. ἘΣχουδαπ πι5. δυυῦθπι ἢϊΟ ἀπαραθβῦιβ ροβὺ ὑἸΡΥ ΟΠ γ ῬΤΟΡΊοΣ 

Ἰπίογραπούϊοποπι. Οἵ, δὰ 028, ὥσπερ χέραμον, ἵνα μὴ (ἰοτ. μὴ χαὶ) 

χαταγῇ φορούμενος. ΚΙαά. δὰ Ὥδινο8. Ρ. 259. Ἤφυμ. 1). Μ. ρΡρ. 120 --- 139. 
ΤοΙϑῖρ. Οοη). Ρρ. 11---8ὃ06. Ῥοῦυ. Ααᾷ, ρρ. 111 ---11ῦ. Ηδπον. Ἐχοσο. 
Ῥ. 90 --- 162, 

ὃ γὰρ μφίϑεος ---Ἠ1 Ἐπτὶρίάοιη νἱάοῦαν ἰυυϊάθσθ, ααἱ ἷἰπ ΚΘΠΘΑΙ]ΟΡῚΪΒ 

ΘΠΔΙΤΆΠ 5. τη α]ΐπ5 δύ. Οἷν Ῥυο]οροῸβ. 615 Βδοοη. Ηθο, Ηργο. Ἰοη. ῬΊοθη. 

Τρη. Τ. 
ϑοῖιοῖ. ὁ γὰρ ᾿ἡμφίϑεος “Πήμητρος ἦν: “Ιερεὺς (υἱὸς ὃ) “ήμητρος καὶ 

Τριπτολέμου ὁ ᾿μφίϑεος. πέπαιχται χωμιχῶς ταῦτα᾽ Κελεοῦ γὰρ Τρι- 

πτόλεμος. ταῦτα δὲ λέγει ἐν παιδιᾷ σχώπτων τὸν Εὐριπίδην ἀεὶ ἡδέως 

ἀπαγγέλλοντα τὰ γένη (ἐν ἄλλοις τε χαὶ χαταρχὰς τῆς ἐν Ταύροις ᾽φι- 

γεγνείας" 

Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἷς Πῖσαν μολὼν 

ϑοαῖσιν ἵπποις Οϊνομάου γαμεῖ κόρην, 

ἐξ ἧς ̓ ἀτρεὺς ἔβλαστεν" ᾿ἀτρέως δὲ παῖς 
Μενέλαος ᾿“γαμέμνων τε" τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγώ." 

"τοῦ δὲ Κελεοῦ μέμνηται Βαχχυλίδης διὰ τῶν Ὕμγων. “Ἄλλως.) τὸν πρό- 

πάππον ἑαυτοῦ λέγει, ὃς μφίϑεος ὁμωνύμως ἐχαλεῖτο. 

48, Κελεός] Ἠοπι. Η. εν. 96. Κελεοῖο δαΐφρονος --- ὃς τότ᾽ ᾿Ελευσῖνος 
ϑυοέσσης χοίραγος ἦεν. 414. Τριπτολέμῳ τε --- Κελεῷ ϑ᾽ ἡγήτορι λαῶν. 

100. Κελεοῖο ᾿Ελευσινίδαο. (6]θ8 Ἐ]ΘΌΒΙἶΒ τοχ ἰαϊῦ 60 ὕθιηροσα 400 
Ῥυπππὶ ἴΠπῸὸ δαἀγοηϊξ θγθβ. ΕἸ αὰ 6}18 ὕθσταθ οα]δαταπι ἀοουϊέ (6 γ68. 

ῬαυΒ. 1. 14. Αρο]]οά. 1. δ. σίτρ. α. 1. 10ῦ. Οθγθγθη Οδ]θη Υἱβὶ [888 

παιταὺ Ῥαυβ. 1. 38. Πὸ Οο]6ο ν. Αἰμοπᾶρ,. ΒΌΡΡ]. ῥτὸ ΟΠ τιβῦ. ο. 12, 49η- 
“γαῖοι μὲν Κελεὸν καὶ Μετάνειραν ἵδρυνται ϑεούς. οὖ 5080]. Εα. 6098. ΜΤ1ΠΠ1,. 

μού. Ῥ. 164, 1. Ἀελεός: οὗ αἱ ϑυγατέρες ὑπεδέξαντο τὴν “ήμητραν ἐν 
δ .6.». 
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49. τήϑην] οχ τήϑη Ἰορίζαν Τ,.γ8. 649. Μεη. ΤΥ. 228. οἱ 238. 
«Ῥ»αιναρέτην] Ηρ ποπιθη ϑοογαῦϊβ τηδύγὶβ ἑαϊῦ, Υ. Ὁῖορ.. 1..ὄ Π. 18, Οὗ 

ῬΙαῦ. Τηδαθί. 149 Α. Οὐμπίου ποίηθη Αλειναρέτη ἘΜ]. 41. οὗ ἈΑλειταρέτη 

1886: 1Π1::39: 
οῖιοῖ. τήϑην ἐμήν: Τήϑας ἐχάλουν τὰς μάμμας, (χαὶ τηϑελὰς τὰς 

μαμμοϑρέπτους). 

δ0. “υκῖνος] ΟΟΠἕΟΥ ποιηθῃ φβιλῖνος. 

δῷ. σπονδὰς ποιεῖσϑαι] Οἷ, Ῥαο. 1060. Αν. 1690. Τ,Κ}χ8. 961. 1000. ΤῈ. 
1161. ότι δοίϊνα Ἰοριυ δὅ8. 131. Ῥδο. 212. 1199, 6 τὸ οὗ Τηπδ 

Υ. 11---49, 
ϑοῖιοῖ. σπονδὰς ποιεῖσϑαι: Οὗτος γὰρ ὃ σχοπὸς τοῦ δράματος, ὥστε 

σπονδὰς ποιῆσαι πρὸς “1αχεδαιμονίους. 

58. ἀϑάνατος ὧν] Οἵ. Βδπ. 629. ἀγορεύω τινὶ | ἐμὲ μὴ βάσανίζειν ἀϑά ̓ 

γατον ὄντ᾽. ΑΥν. 1224. 

ἐφόδι Ὑἱαίίοα, ααἰθὰβ οἱ ορὰβ ογαῦ Τιδοθάδθιποπα ἱπαποίδυιι πὶ οδιιβᾶ, 
δαμΐ. 1184 βυδιηϊηϊβίσασ ΡΥγίδπαμη οὐαῦ, ααἱ ααὰστη ἀαγθ ΤΟΟ ΒΆΘΗ 

ἴρ88 πιοὸχ ΠΙοᾶΘΟΡΟ] 18 βαρρϑαϊἑαῦ ἰηΐτα ν. 180. Οὗ. ΡῚ. 1024. ΡΙαῦ. 860 Β. 

ἐφόδια δούς. Ἠετγοά, ΤΡ. 205. Χυρηναίων δεηϑέντες ἐπόδιώῴ σφι δοῦναι. 

ΥΙ. τ0. ἐπόδια λαβών. Ὅεπι. ». 787. δοῦσα δραχμὰς ὀχτὼ ἐφόδιον. Ῥ. 1248 

δι’ ἀπορίαν. ἐφοδίων. ἰθ14. δοὺς ἐφόδιον αὐτῷ τριαχοσίας δραχμάς. Ἰἴροϊα. 
τὰ ἐφόδια. ν». 1249. ἐφόδια (41. ἐφόδιον). ν. 1204. ἐφόδια τῷ γήρᾳ ἱκανά. 

ΤΠΘΟΡὮΓ. Ομᾶγ. 80. χαὶ ἀποδημῶν δημοσίᾳ τὸ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐφόδιον 
οἴχοι χαταλιπεῖν, παρὰ δὲ τῶν συμπρεσβευτῶν δανείζεσθαι. ΜδτΟΟΙ] π. 

ἰπ Ηδιηορ. γόμος τὸν πρεσβευτὴν λαβόντα παρὰ τοῦ ταμίου τὰ ἐφόδια 
ἄχρι τῶν τριώχοντα ἡμερῶν ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν. : 

οῖοῖ. ἐφόδι᾽ οὐχ ἔχω: Ὅτι ἐκ τοῦ πολέμου πένης εἰμὶ (καὶ ἐφόδια 

οὐχ ἔχω). 

διὸ εἰρήνης ἐπιϑυμῶ. Ἐ-: Υἱοῦ. 

64. οἱ τοξόται] Τ)8 δῖ5 ({π6 ΟΙὖγ -σ' ἃΥ ἃ ΟΥ ΡΟ]166) ν. Βοροκῃ. Ορϑοοπ, 
1. 216 --- 278. Νοιηϊπαύνναβ ΡγῸ νοοδῦϊνο, αὖ 81101 588ρ6. Οἵ. 824, ἄγορο 

γόμοι. 248. ὁ Ξανϑίας. ἌοδΡ. 9355. ὁ ϑεσμοθϑέτης. δὰπ. 521. ὁ παῖς. 

521. Επ0]. 8998. 128, ὁ περιστίαρχος. 34. ἡ χύτρα. 81. ἡ χομμώτρια. 

139, ἡ χιϑαρῳδός. 889. ὁ παῖς. Μεπδπά. ΙΥ΄. 1600. ἡ ζάκορος. Αταΐρ8. 11. 10]. 
ἡ μανία. δ τὸ οἷ, Εᾳ. 066. χᾷϑ᾽ εἴλχον αὐτὸν οὗ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. 

ϑοΐοι. οἱ τοξόται: Τοῦτό φησιν εἰς τῶν πρυτάνεων χελεύων ἔχβα 

τὸν ᾿ἀμφίϑεον ὡς ὑβριστήν. (Ἄλλως. τοῦτο ἐκ τῶν πρυτάνεων τίς φησὶ 
χελεύων ἀπελαύνειν τὸν ᾿μφέϑεον. εἰσὶ δὲ οἱ τοξόται δημόσιοι ὑπηρέται, 

φύλακες τοῦ ἄστεος, τὸν ἀριϑμὸν χίλιοι, οἵτινες πρότερον μὲν ᾧχουϊ 

τὴν ἀγορὰν μέσην σχηνοποιησάμεγοι, ὕστερον δὲ μετέβησαν εἰς Ἄρειο 

πάγον. ἐκαλοῦντο οὗτοι καὶ Σκχύϑαι χαὶ Πευσίνιοι, Πευσῖνος τινὸς τῶ] 

πάλαι πολιτευομένων συντάξαντος τὰ περὶ αὐτούς.) 

δῦ. περεόψεσϑέ μὲ] Ῥοβὺ περιορᾶν ρῬαγθϊοϊρίαπι ἃΠααοὰ Βα θ᾽ απρῚ βοϊοῦ 
ΟΥ δὰ Νυν. 125. ἀλλ᾽ οὐ περιόψεταί μ᾽ --- ἄνιππον ὄντ᾽. Βλῃ. Ὅ08 

1476. 1,γ8. 1019, ΤῊν. 098. ϑβογπιο ἰρίθασ ΑἸμρμ οὶ ἱπθογγα πρὶ οχὶβυϊπιδῃ 

(8. οβύ. 
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ϑοῖιοῖ. ὦ Τριπτόλεμε: Τοὺς ἑκυτοῦ προγόνους ἐπιχούρους ὥσπερ καὶ 

συμμάχους ἐπιχαλεῖται. ᾿πάγοντες δὲ ἀπωθοῦντες, ἀπελαύνοντες. 

7. ἀπάγοντες) Οἱ ἀράποὶ 1 Ὁ αὐ 5. 

8. σπονδὰς ποιῆσαι] Ῥδο. 1199. ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαϑὰ | δέδρακας εἰρήνην 
ποιήσας. 1,γχ8. 1290. ἣν (ἡσυχίαν) ἐποίησε ϑεὰ Κύπρις. 

χρεμάσαι τὰς ἀσπίδας] Ουοα ἴῃ Ῥδθδ ἢοιϊ 58ο]οῦ. Οἵ, 279, ἡ δ᾽ ἀσπὶς 

ἐν τῷ φεψάλῳ (ἐν τὠπιστάτῳ) χρεμήσεται. ν. 484. “Ἑοάθιηη 56η8α 

ΤΑΡΔμΪὰ5 ν0]. 1. Ρ. 159, 1ῦ. τοῦτον δὴ τὸν χρόνον τὰ μὲν [τῶν Ὁ] εἰωϑό- 
των ἡμῖν πολεμεῖν τόξα ἣν ἐν παττάλοις.᾽" (Ὀ]1π4.) 

ϑοίιοὶ. καὶ χρεμάσαι: Ἔν γὰρ τῇ εἰρήνῃ χρέμανται αἱ ἀσπίδες. 

89. χάϑησο σῖγα] Οἵ, Ν6βρ. 900. σίγα, χάϑιζε. 

60. ϑοδοῖ. ἢν μὴ περὶ εἰρήνης πρυτανεύσητε: (ἀντὶ τοῦ χρηματίσητε,) 

σχέψησϑε, πράξητε. πάντα γὰρ ἀπὸ (ὑπὸ) τῶν πρυτάνεων διεπράττετο. 

(ἐχρήσατο δὲ τῇ λέξει καὶ “]ημοσϑένης [». 191, 1.1. 

ΘΙ. Ξ6}01: πρέσβεις δὲ οὗτοι εἰσὶν οἱ περὶ τὸν Μόρυχον ἐμπλησϑέν- 

τὲς τρυφῆς. Λα Πᾶπο Ἰοραυοπθιη, οα}18 ΡΥΪποθρ5 Μοτγομυβ νἱάοίιγ 

ἔπ|5580, γϑϑρίοι αν ἰογβδπ ἴῃ ὕοβρ. 1138---1144., ααἱ Ἰοοιβ πὰπὸ Θρτορὶθ 

ΠΠαδύγαύ, ΟἿ, ᾿Ἰηΐτὰ 014. “Οἴτοα θ611}1 ῬΘΙοροππηθβίδοὶ ἰπ δα θ. ΑἸ ΠΘΠἾΘΠ568 

Ἰοραύοπομι, οαἱϊ Ἰηἰογοσαὺ ΜΟγγοι8, υἱἀθπξαν δὰ ΓΟΡῸ ΠῚ ῬΟΓΒΆΤΕΠῚ ΠῚ Ϊ81586, 

αὖ 615. ΔΙΉ]ΟΙ [181 5101 ΘΟ ΠΟΙ ΠἸαγθηῦ. ΘΟΠοΙαδίω βὰπο Τ πον ἀἸ 415 11. 7. ἀϊοὶς 
Αὐμοπίθπβοβ δά ΤΉγᾶθο5, Τιοθαδθιποπΐοβ δ Ῥογβὰβ Ἰθραίοβ τηΐβῖβ85θ, οἱ 

μὲν “ακεδαιμόνιοι πρὸς τοὺς Πέρσας, οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς τοὺς Θρᾷ- 

χας, αὖ τια]ίο ᾿ηΠΔΡ 18 ΘΟ ΠΒοη Δ ΠΘῸΠΙ δῦ παὐγοβα πο ΡΘΥΒΆΤ μη ΦαΧΊ απ Ἀπ ]- 

ἀϊοβο ρϑύϊνββο. Αὖ Μογγομὶ Ἰθραύοπθμι 88 015 1ΠΠπ|ϑύγαῦ Αὐἰβύορμδμθβ ἴῃ 
ὙΟΒΡΙΒ νυ. 1180. «»]. τουτὶ τὸ χαχὸν τί ἐστι πρὸς πάντων ϑεῶν;  ΒΩ͂. οἱ 

μὲν χαλοῦσι Περσίδ᾽, οἱ δὲ καυνάχην. [ ΦΙ. ἐγὼ δὲ σισύραν φόμην Θυ- 
᾿μοιτάδα.  Βε. κοὐ ϑαῦμά γ᾽" ἐς Σάρδεις γὰρ οὐκ ἐλήλυϑας. 1 ἔγνως γὰρ 

ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγνώσχεις. ΦΙ. ἐγώ; ] μὰ τὸν “1 οὐ τοίνυν" ἀτὰρ 
δοχεῖ γέ μοι] ἐοικέναι μάλιστα Μιορύχου σάγματι.} Β4,. ὀχ, ἀλλ᾽ ἐν 

᾿Εχβατάνοισι ταῦϑ' ὑφαίνεται. 1 ΦΙ. ἐν ᾿Εχβατάνοισι γίγνεται χρόχης χόλιξ;} 

ΒΙΩ͂. πόϑεν, ὦ ᾽γάϑ᾽; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις | ὑφαίνεται πολλαῖς 

δαπάναις χτλ. ῬϑοΠο]Ἰαδύαθ βᾶπθ δὰ ἤὰπὸ Ἰοοπ πὸὴ οχραπδηῦ αυἱὰ 

ΟΜΟΥγΟμ5 1116 οὐ Ἐθαΐαπα 510] νϑὶϊηῦ, αὖ ὁοιημηοάθ βομο]δβδία ἈΘΠδτη. 

ον. 6]. ἀἰοῖθ: πρέσβεις δὲ οὗτοί εἶσιν οἱ περὶ τὸν Μόρυχον ἐμπλησϑέντες 

τρυφῆς. Οτππΐπο δαΐομη ἰούαβ {16 ΑΟΠΔΥΠΘπβίαπὶ ἸοοὰΒ ἱπᾶθ ἃ ν. 61]. 
Οἀδαὰ δ ν. 128., αυἱ Βοιῖρῦιβ δῦ ἴῃ Ἰοραῦοβ ΥθΌΘΩΒ ΤΘΥΘΙΒΟΒ, ΘΡΊΘΡΊΘ 

ΟΥ̓ πὶ ᾿ΠΠπδίταῦ. Ἐ δὰ θαπάθιη Ἰορδίϊοηθιη βρθοίαῦ ροθία ᾿ἰπῆτα ἀπ06 86 

ΟΥ͂. 612. τί δαὶ “Ιράκυλλος κεὐφορίϑης καὶ Πρινίδης; 1 εἶδέν τις ὑμῶν 

᾿ τἀκχβάταν' ἢ τοὺς Χαόνας; ϑοαᾳπππίαῦ Πᾶθο, οὔ φασιν ἀλλ᾽ ὁ Κοισύρας 

ΠΝ «Ἱάμαχος, 1 κτλ. Ἀρραγού οχ μοῦ Ιοθὸὸ ΜορϑΟ]θπ), (ΟΘβυσῶθ ἢ]1πΠῚ, 

οὐ Τιδιπδοιαπι ἸΘραξογιπ ΠΙΆΠΘΤΘ ἔπποίοβ 6888; δὺ Πιϑπηδομαπι αα 6 πὶ 

Ο ΘΟπΙϊοῖο δα ΟΠδΟπαβ πιΐβϑιπὶ ἐαΐθβθ, ΜΘρϑοίθα ἀαΐθπι, 46 αὰὸ ἀϊοοίιγ 

Δ]Ϊὰ5, 11 ἰρβὶ Ἰϑραύϊοπὶ οἰἦπ5 ΜΟΥ Ομι5. οτγαῦ, αὖ γἱἀθῦαγ, ρυΐποθρβ ἱπίου- 
[π1880. 8. δὰ Ατῇβί. ΒῪ. 11. 970, 
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βασιλέως] βασιλεὺς τοχ ῬοΥΒδγτΠὴ χατ᾽ ἐξοχὴν ΔΡΡΟΙ]αίαγ : ἀπά ἰδπα δπι 

ΠΟΙΏΒΠΗ ῬΙΟΡΙΪΠΙ 5'πθ ΔΥΔΘα]Ο ὈΒΌΓΡΑΙΙ βού. Οἱ. θ47. Τῆυο. ΥἹΠ. 12. 
χαὶ βασιλέα ξύμμαχον ποιῆσαι “αχεδαιμονίοις. Ὥθιη. Ρ. 1185. παρὰ 

βασιλέως. 1191. ὡς βασιλέα. 1192. παρὰ βασιλεῖ. Χοπ. παν. 1Π|. ὅ. 26. 

ΤῊ. 2.99. ὅγπιρ. {ὺ 1. οὐδ. 
ϑοϊοῖ. οἱ παρὰ βασιλέως: οὕτως ὁ Περσῶν βασιλεὺς χατ᾽ ἐξοχήν" τοὺς 

δὲ ἄλλους ἔλεγον προστιϑέντες τῶν ἀρχομένων τὰ ὀνόματα, οἷον βασι- 

λεὺς “αχεδαιμονίων, βασιλεὺς ΜΙίιαχεδόνων. (διαφορὰ δέ ἔστι βασιλέι 
χαὶ τυράννου. βασιλεὺς μὲν γὰρ ἐκ προγόνων κατὰ διαδοχὴν ἔχει τ 

ἀρχὴν ἐπὶ ῥητοῖς λαβὼν γέρασι, τύραννος δὲ τὸ ἄρχειν βιαίως σφετερί- 

ζεται. χρῶνται δὲ ἀδιαφόρως ἔνιοι τοῖς ὀνόμασι. Ἱέρωνα μὲν βασιλέα 

ἐν Ζ“]ήμοις εἰσάγει τὸν Πεισίστρατον βασιλέα. ἀλλὰ χαὶ τοὺς βασιλεῖς 

πολλάχις τυράννους λέγουσι. πρέσβεις δὲ οὗτοι εἰσὶν οἱ περὶ τὸν Μόρ 

χον ἐμπλησϑέντες τρυφῆς.) 

02, ποίου βασιλέως] ΑπρΊϊοο ἀἰο85, Κὶπρ ἱπᾶθοα! ῬΘῚ οοπίθπιρθι 

οὗ οὔπὶ ἱπαϊσπαίίζοπθ απδάδιῃ ἀϊοίατη. Οἵ. Αοῃ. 109. 150. 761. Ἐᾳ. 164. 

ὦ μῶρε, ποίας χοιλίας; γ68ρ. 1202, ποίας χάρακας; 1818, ποῖος ὄζος; 

Εδη. ὅ29. χαὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. «1. ποίοις ϑεοῖς; Ἐπ. 82. Να. 

867. 1838, ᾿Δν. 1846. 1285. 1,γ8. 780. 928. 1119. ΤῊ. 814. ΒΙ. ΤΌΝ 
ΞΌΡΕ. ΤΥδο, 427. δόχησιν ---- ποίαν δόχησιν; ἘΠῚ. ΤΡ. Α. 897, ποίους 

γάμους φής; ῬΙαῦ. αοΥρ. 490 ἢ). ἀλλ᾽ ἔσως ἱματίων. --- ποίων ἱματίων 

1014. τποχ, ἀλλ᾽ εἰς ὑποδήματα δηλονότι δεῖ πλεονεχτεῖν. --- ποῖα ὑποδ' 

ματα; φλυαρεῖς ἔχων. Ἐπίῃγα. 804 Ἐ. ἀλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τι 

πρᾶγμά ἔστιν ἡ φιλοσοφία. --- ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μαχάριε; οὐδενὸς 
μὲν οὖν ἄξιον. Τηθδοῦ. 180 Β. ποίοις μαβηταῖς, ὦ δαιμόνιε; Ἐγχαβί. 189 Β. 

Υ που μέγα τι χαὶ καλόν ἔστι οἷο. ὁ δ᾽ εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ 
χαλόν; ΑἸΟΙΡἢγ, 11. 8, ποῖον περισχοίνισμα; 

ἄχϑομαι --- πρέσβεσι] Οἵ, Ῥδο. 119. ἄχϑομαι ὑμῖν. Ατρ. Ὗ88ρ. 1. “«1εύ- 
χων Πρέσβεσι τρίτος. ; 

68. τοῖς ταῶσι] Οἵ. Αγ. 886. ταῶνι. 102, 270. Νοίαὐ ἠδοίαδηξίαπι Ἰορδ. 
ζογαπι, αὐἱ ῬΘΙΒΔΙΈΠΙ ΤΠΟΤΘ ΒΌΡΘΙΡΘ οΟΥ̓παΐϊ ἱποοαππῦ Ῥδυοπαμη ἰπϑίδι. 

ῬΒΙοβίγ. ΤΙοοη. ὁ. 11. ὁ βασιλεὺς (ῬοΥΒδτθμη) ἐπὶ ϑρόνου χρυσοῦ στιχτὸς 

οἷον ταώς. Ἐμρο]. Π|. 487. μήποτε ϑρέψω --- τοιόνδε ταών. ΑἸοχ. Π|. 429, 

ἐποίησώ τ᾽ αὐτὸ ποικιλώτερον ταῶ. ἘπΌᾺ]. 11. 259. χαὶ γὰρ ὁ ταὼς διὰ 
τὸ σπάνιον ϑαυμάζεται. Ἀπέϊρῃ. ΠΙ. 96. τὸ χρυσοῦν --- ὀρνίϑων γένος, ἢ 

480. Απαχαπᾷ. 1. 178. Απᾶχὶ!. 1Π|. 851. Ομ. δποη. ΤΥ. θ78, Τμιοῖδπ. 

ΝΙρυ. 18. πόϑεν ὁ ταὼς οὗτος; Ἠδπιδῦ. δᾷ Τμπιοῖδῃ. 1. 347, 

ϑοϊιοῖ. καὶ τοῖς ταῶσι: Τοῖς κόλποις (Ὁ) τοῖς πεποιχιλμένοις" ἐπεὶ ὃ τὰ ὺς 

ποιχίλος. (ἢ ὅτι πορφύρας ἔχουσι καὶ τράρας, ὡς αὐτός φησι. τιάραι δὲ 

εἶσι περικεφαλαῖαι Περσιχαὶ ταῶνος πτερὰ ἔχουσαι.) ἢ ὅτι ἥχοντες ὦ 

Περσίδος ταὼς ἔχοντες ἐληλύϑασιν. 

θ4. βαβαιάξ]! Ῥὰρ 86! Εχοϊαπηαύϊο δαἀτηϊταϊοπἶβ. Οἱ. 1141. Τ 8. 812, φεὶ 
τοῦ καπνοῦ, βαβαιάξ, Ῥὰς, 248, βδη, 63. Τίπιοο!. 1. 607. Τμποίαη, 1Π|.109. 
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βαβαὶ τῆς εὐαγρίας. Ν. Α. 18, βαβαὶ τῆς φιλοδωρίας. Ἐὰτ. Ογο]. 168. 

παπαιὰξ, ὡς χαλὴν ὀσμὴν ἔχει. ΘΙμΆ Πα δυηῦ παπαιὰξ, Ἰατταταιάξ. 

ὠχβάτανα] ΔΕΡΊΪοΘ. νου ΜΠΟΠ611, Τὰ π86 πᾶιηθ οἵ 811 ὑπὸ 8 

βύσδηρο δηα [Ὀτοὶρ πη! δο]ΠἸοοὺ Ἰοραῦϊ, ἃ0 Ῥποθα δ πβ τθάποθβ, ργοδϑιηΐ 

Ῥουβῖοο γϑϑύϊι οὐπαῦϊ. Οἵ, 0614. Α6βο. Ῥϑυβ. 530. γβατάνων. Ἠοτοά. 1. 98. 
᾿γβάτανα (ἃ]. ᾿Εχβ.). 1. 168. γβάτανα (]. ᾿4χβ. οὐ ᾽Εχβ.). 1Π. 92. γβα- 
τάνων (5ἷο ΠΥ Ρ]αΥΪ οὖ ορίύϊπιϊ!. ᾿4χβ. 4111 ρϑιοὶ). Τ6πι. Ρ. 140. ἐν 

Σούσοις καὶ ᾿Εχβατάνοις (ϑἷῖο 1101]). Χοη. Απ. 11. 4. 25. ᾿Εχβατάνων. Ὧδθ 

ΟΥΒΟΡΤΆΡΗΪα 78. γοΟἿ5. ΘΟμΒα]αῦα ΒΙοΙ ἢ 614, δὰ Ῥοτβ. 16, 

ϑο]ιοῖ. ὦ ᾿χβάτανα: ᾿Εξίασι γὰρ οἵ πρέσβεις χεκαλλωπισμένοι (ὡς ἀπὸ 

᾿Εχβατάνων), ἥτις ἐστὶ Περσικὴ πόλις. 

θ0. ϑελοὶ. ἐπέμψψαϑ᾽ ἡμᾶς: “ιὰ τούτων παρίστησι τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων 
μαλαχίαν ἄλλως ἀναλισκόντων τοὺς χρόνους ἕνεχα χέρδους. Πρὸ δώδεχα 

ἐτῶν ἦρχεν ὁ Εὐθϑυμένης ᾿ϑήνησι. χαϑάπτεται γὰρ τῶν πρεσβευτῶν ὡς 

ἐπίτηδες χρονοτριβούντων ἐν ταῖς πρεσβείαις ὑπὲρ τοῦ πλείονα μισϑὸν 

λαμβάνειν. 

600. φέροντας] Οἵ 90. 157. 169, 6002. γεδρ. 691. αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνη- 

γοριχὸν δραχμήν. ΤΟ]. ὃ φέρεις. 1121. μὴ φέρειν τριώβολον. Ἐ60]. 806. 
ΑτΟμῖΡΡ». Π. 722, ἕπτ᾽ ὀβολοὺς μισϑὸν φέρων. ἘδπιοΒ. 1601. ἄξιον μισϑὸν 
φέρεσϑαι. Τπαο, ΠΠ, 17. πᾶσαι τὸν αὐτὸν μισϑὸν ἔφερον. Ὑ1Π|, 97. μισϑὸν 
μηδένα φέρειν. Μοπαπᾷ, ΤΥ, 177, μετ᾽ ᾿ἀριστοτέλους γὰρ τέτταρας τῆς 

ἡμέρας 1 ὀβολοὺς φέρων. 

δύο δραχμάς] Ἐταὺ Ποο τηυ]έαμ πὸ ἐοιηρουὶβ. Ηΐπο ἰηΐτα ν. 157. δὰ 

Ἰοραΐππι αὐἱ ἃ θα! ο6 τϑαϊοσαῦ οὐ βίπο ἀπ θῖο ΠῸΠ Ρ]Ὲ8 ΤΠΘΓΟΘ 18. Δ0Ο0Ρ6- 

χαῦ, εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερες πολύν. ΒΕ. τὐϑιζαΐα Ἰοραύογ Π) ΤΠΘΓΟΘ5. ογαῦ 

δύ᾽ ὀβολώ. Υἱᾶο δὰ Υ68ρ. 1189, 

ΟΥ. ἐπ’ Εὐθϑυμένους ἄρχοντος] ΟἸγρΡ. 80, 4., ἀποάροίπηο δηΐθ ᾿δπὸ 

Τὰ θα] τὴ δοίη) ἃππο0. Υ. 50801. “Ὁ πάθοϊη. ἃπποθ ἴῃ Ἰορσαύϊοπο οΡθαπάδ 
Ῥοβίίοβ Πηρὶ ρορία." ἘΤΙΜΒΙ,, 1ὴ)6 ὀοιηοθαϊδο ᾿ἰοοπύϊα Ἰορσίθιιβ οοθγοϊία οὗ 

Ῥοβύθα οοποθϑβᾶ (Υ. 5610]. ἢ. 1.) αἰχὶς Μοϊποκίιβ Ηἰβδύ. Οὐῦ. Ρ. 89 ---48, 
οἴμοι τῶν δραχμῶν) ΟΥ, Ρ]. 1126. 1128, 1182. Ἐᾳ. 1218. 
ϑοίιοι. ἐπ᾿ Εὐθυμένους ἄρχοντος: Οὗτος ὁ ἄρχων ἐφ᾽ οὗ κχατελύϑη τὸ 

ψήφισμα τὸ περὶ τοῦ μὴ κωμῳδεῖν, γραφὲν ἐπὶ ΜΜορυχίδου. ἴσχυσε δὲ 

(ἐχεῖνόν τὲ τὸν ἐνιαυτὸν καὶ δύο τοὺς ἑξῆς) ἐπὶ Γλαυχκίνου τε καὶ Θεοϑδώ- 

ρου, μεϑ' ος ἐπ᾿ Εὐθυμένους κατελύϑη. 

08 5ᾳ. Οἵ. ῬΙαῦ. Απίοπ. 9. ἐλύπουν δὲ χαὶ χρυσῶν ἐχπωμάτων ὥσπερ 
ἐν πομπαῖς ταῖς ἀποδημίαις διαφερομένων ὄψεις καὶ στάσεις ἐνόδιοι 

σχηνῶν, καὶ πρὸς ἄλσεσι καὶ ποταμοῖς ἀρίστων πολυτελῶν διαϑέσεις, οἷο. 

ϑα]θα βιιθοϑὺ ἰσοπία ἰῃ ἐτρυχόμεσθϑα οὖ τποὸχ ἴῃ ἀπολλύμενοι. Βδνοῖα 

Θηἶπὶ αὐ] Ἰποιπ 8 απᾶπὶ| ἵἴπ απ πιράππὶ Οὐΐοβο οὖ :ηο]]1ῦ6 Υ 106 Γ 
ἔδοουο 

σοΣ δῆτ} Εὖ ρχοΐοοῦο. Οἷ 142. Ἀν. 511. δη. δῶ. Ε60]. 578..985, 

Τθπι. Ρ. 1441. καὶ δῆτα ϑαυμάζω πότερα --. 
ϑοῖιοῖ. διὰ τῶν Καὐστρίων: Καὕστριος ποταμὸς τῆς “υδίας περὶ 
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“Μίλητον, πλησίον «“Τυδίας, παρ' ᾧ καὶ ὁ Ἄσιος λειμὼν, ἔνϑα χαὶ χῆνες 

εἰσὶ πολλοὶ ΒΟΘΈΘΒΈΝΟΝ χαὶ Ὅμηρος [1]. Β. 400.] 

“χηνῶν ἢ γεράνων (ἢ κύκνων δουλιχοδείρων 

᾿“σίω ἐν λειμῶνι Καὐστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα." 
γενικὴ δέ ἐστι τὸ ᾿ἡσίω.) 

09. ὀδοιπλανοῦντες] ΑΠΡΊΙΟΟ, ἸοΙύοΓΪπρ ὁπ ὕπο τοδϑά. Πιορίάθ ὑτὸ. 

ὁδοιποροῦντες φοβίζαμη. [Ιπαἀϊοαῦ Θη]πὶ βοοογϊα Ἰοσαίοσαμπη οὖ ἀγαυῖϊδ, 
αὶ ὕθιηριβ ἴπ νἱὰ ἰθσϑηῦ, 410 Τ]ΔΊΌΤΘΙ ΤΠ ΘτΟΘ οι οἀρίαηΐ. Οἵ. ΘΥ. 80. 

ἐσχηνημένοι] ὅδ. ἴπ ΤΗΘ615 ΘΟΟΡΟΙΓΒ, ΟΡΙΠΟΥ, α418]68 ΠΟΘ νἱάθτθ Ποοὺύ 

ἴπ ᾿ἰβύϊ8 ΤρΊ οηΐθα8, ΔΥΌ ἃ 5. ΔΡΡΘΙ]αΐαβ. Ασοΐθ δαΐθμη οομδοσοηῦ Ῥαγῦϊ- 

οἷρία ὁδοιπλανοῦντες ἐσκηνημένοι. 

ϑοϊοῖ. ἐσκηνημένοι: Κέχλιται τὸ ῥῆμα ἀπὸ τῆς πρώτης τῶν περισπω- 

- μένων᾽ εἰ γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς τρίτης, ἣν ἂν διὰ τοῦ ὦ ὡς χεχρυσωμένοι. 

τὸ. ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν --Ἰ ΟΥἷ, Αρδβοῃ. Ῥοϑιβ. 994. ἀμφὶ σχηναῖς τροχηλά- 
τοισιν οἷο. Ἡοτοᾶ. ΥἼ1Ι. 41. ἐξήλασε μὲν οὕτω ἐχ Σαρδίων Ξέρξης, μετεχ- 

βαίνεσχε δὲ ὅχως μιν λόγος αἱρέοι ἔχ τοῦ ἅρματος ἐς ἁρμάμαξαν. ῬΙαῦ,, 

ΤΠοπι. 20. ἐν δὲ ταῖς ὁδοιπορίαις ὑπὸ σχηνὰς χύχλῳ περιπεφραγμένας 

ἐπὶ τῶν ἁρμαμαξῶν ὀχεῖσϑαι (οπη πᾶ. ἀρπα Ῥογβᾶβ). Τμιοΐδη. Τοαν. 16. 
πλανωμένους ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ἠν ἰδεῖν (τοὺς Σχύϑας). 

μαλθακῶς} Β᾿ἀοα]α5. οδὺ Ἰθραίαβ ἸΆΡΟΥΘΒ ΠΠΘΙΠΟΙΆΠΒ ἅπὸ5 ἷπ {πΠΟΓΘ, 
ΘΧΠδιβὶῦ ΠΟ] ΤΟΥ ΟαθδΠη5 ἴῃ ΟδΥροπΐο, ΘΌΠΠ]Π6 510 τἰάἀϊοαϊθ Ἰοαπθηΐθπη 

46 ᾿1π4πδύσιδ παπποῦ οομηΐοιβ. ΒΗ. ΑΠρΊο6. αἸΘΘυθηπ8, οοιμοτ Δ Ὀ1γ. ΟΥ 

Ἐπ. 785. χᾷάτα χαϑίζου μαλακῶς. Αγ. 122. ὥσπερ σισύραν ἐγκαταχλινῆναι 

μαλϑαχκήν. ΤἬΉΘΟΡΟΙΙΡ. ὁοπι. ΠΠ. 810. ἐπένομεν μετὰ ταῦτα --- χαταχεΐμενοι 

μαλαχώτατ᾽ ἐπὶ τρικλινίῳ. ΑπθΡΗ. ὁομῃ. ΠῚ. 102. μαλαχῶς χαϑεύδειν 
ἄϑλιον δεδοιχότα. ἘπΡα]. 1Π|. 207. ἐν ϑαλάμῳ μαλαχῶς χαταχείμενον. 

1ΠΠ1. 249. οὐχοῦν ὑποστορεῖτε μαλαχῶς τῷ χυνί. Χοπ. Μοπι. 11. 1. 24. 
πῶς ἂν μαλαχώτατα χαϑεύδοις; Ογτ. ΥὙΠ|. 8. 19. τοῦ μαλακῶς χαϑῆσϑαι. 

Η5]1. 1Υ͂. 1. 80. ῥαπτὰ, ἐφ᾽ ὧν χαϑίζουσιν οἱ Πέρσαι μαλακῶς. ῬΙαΐ,, 

ΑἸΙο. 10. ὅπως μαλακώτερον ἐγκαϑεύδοι. ῬΙαῦ. ΜοΥ. Ρ». 789 Ε΄. μαλϑαχώ- 

τερον καϑεύδειν. Ἰηοοτύ. ῬΏγγη. ΒΘΚΚ. Ρ. 4. μαλϑαχευνίαις ἁβροί. Ἠοπι. 

Οἁ. γ΄. 850. μαλακῶς ---- ἐνεύδειν. ΤΏΘοοΥ. ΥἼΙ. 69. χαὶ πέομαι μαλαχῶς.. 
ΧΥ. 28, αἱ γαλέαι μαλαχῶς χρήσδοντι χαϑεύδειν. Οὐπέγαγ πὶ οδὲ σχληρῶς., 
χαταχεῖσϑαι, οἷο. 510 Επ. 788. ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει σχληρῶς 

σε χαϑήμενον οὕτως. ΤΊμΙο0]. οοπι. 1Π. 6003. σχληρῶς καϑηῦδον. Ι 

11. ἀπολλύμενοι] Οἵ, Ῥαο. 855. ἀπολλύμεθα χαὶ χατατετρίμμεϑα πλα- 

γώμενοι. ϑορΡῃ. ῬΆΪ, 8311. ἀπόλλυμαι τάλας | ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέκατον ἐν λιμῷ 

οἴο, 232, οἷς ἐγὼ διωλλύμην (χακοῖς). ΤῊὺ΄. 1018, οὖς --- χκαϑαίρων ὠλεχό- 
μαν ὁ τάλας. Χοη. Απ. Υ. 8. 2. ὅπου χαὶ τῷ ῥίγει ἀπωλλύμεϑα οἴο. 

σφόδρα γὰρ --Ἴ Ἰτοπῖδθ ᾿πβουνὶὺ ραγύϊοαϊα γάρ. ΟἿ, Αν. 1808, ἀπολαύ- 
σομαι γὰρ νὴ 417 ἐλθὼν ἐνθαδὶ, 1 εἴπερ γε οἷο. (Τΐα Θπῖπι ἸΘρϑτὶπι.) 177. 
ΝΡ, 1806. ἐγὼ γὰρ «ΑἹσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς. ὅορῃ. ἘΠ, 892. 
βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις; 1 Π.Δ. χαλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος 
ὥστε ϑαυμάσαι, 



ΙΝ ΔΛΟΗΛΝΕΝ. Υ. θ9 -- 78. ὉΠ 

ἐσωζόμην] Ἰτοπῖοθ, αὐἰὰ ΑἸύου αἰχοσαῦ ἀπολλύμενοι. ϑαδιη ΘΠ ΙΠ]ΟΠΘ ΠῚ 

τηπ]ῦο ΔΌΣ ἔπ|58886. βρη Ποαῦ απᾶπη ΘΟΙΠῚ 411 γἱΐᾶπη ὡθὺ 1η0]]61ὴ 

6111 ἸΔΡοσ απ α16. θχρουῦθβ ἀριηί. ᾿ 
ϑονιοῖ. σφόδρα γὰρ ἐσωζόμην: Ἔχ τοῦ ἐναντίου ἀπήντησεν ἀγαναχτῶν. 

εἰ γὰρ ὑμεῖς ἀπόλλυσϑε οὕτω διάγοντες, ἐσωζόμην ἄρα ἐγὼ πολιορκού- 

μένος ὑπὸ “αχεδαιμονίων, κατακείμενος καὶ χαϑεύδων ἐν τῷ τείχει ἐπὶ 

φρυγάνων καὶ χαλάμης καὶ συρφετῶν. τὸ οὖν ἐσωζόμην ἐν εἰρωνείᾳ λέγει. 

72. παρὰ τὴν ἔπαλξιν] (Δυϊ ἴπ τηοθηΐθὰ8. Θχοιθαηῦ ἀἰσαηῦαν 6580 σεαρ᾽ 

ἔπαλξιν. Ἡμπογά. 11. 19, ὁπλίτας δὲ τρισχιλίους καὶ μυρίους εἶναι ἄνευ 
τῶν ἐν τοῖς «φρουρίοις, χαὶ τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν --- ἀπό τὲ τῶν πρεσβυτά- 

τῶν χαὶ τῶν νεωτάτων καὶ μετοίχων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. ΒΕ. ΟΥ ὙΠ. 28. 
᾿ς ἐν φορυτῷ καταχείμενος)] ΟἸομἶ 4685 ἀρυᾶ ΡΟ]]. Χ, 48. πολλοὺς ἐγῷδα 

χοὐ κατὰ σὲ νεανίας [ φρουροῦντας ἀτεχνῶς (ἀλύχνους ΒΘῃ1].) χἀν σάμακι 

χοιμωμέγους, 

ς ἐν φορυτῷ] Δηρ]ϊοθ, ὁπ τ Ὁ Ὁ15}. Οἵ, 927, ΑἸοΙρῃγ. 1Π|. 7. Α φορύσ- 

᾿ς σειν (Ηοῃι. Θά. σ΄. 380. Ηἰρρ. νοῦ. Μοά. 9... ΟΥ οὔΐϊδιῃη. φορύνειν (Ήοηι. 

 Οὰ. γ΄. 21. Θυϊπύ. ϑιιγτη. Π|. 8366. 1Π.. 004.) οὐ ν. συρφετός. 
ϑοιοιϊ. ἔπαλξιν: Προμαχῶνα τῶν τειχῶν. φορυτῷ: «Ῥορυτὸς φρύγανα, 

ἄχυρα, χαὶ ἀπὸ γῆς αἱρόμενος ὑπὸ ἀνέμου χόρτος. ὶοῦ. φορυτὸς ψια- 

ϑῶδές τι πλέγμα, ἐν ᾧ τοὺς στάχυας ἐμβάλλουσιν. ἢ φορυτῷ τὴ ἐκ φρυ- 

γάνων στρώμνῃ. (14.) χρυσίδων, χρυσῶν φιαλῶν. Ἐ. 

ὲ 

᾿ 

ΓΆ 

8. πρὸς βίαν ἐπίνομεν) Οἵ. ὅορ!ῃ. Βὺ. 701. τὸ πίνειν πρὸς βίαν } ἴσον 

χαχὸν πέφυχε τῷ διψὴν βίᾳ. ΔἸοάθιΒ ἃρ. Αἴποη. 480 Α. νῦν χρὴ μεϑύ- 

σϑὴην χαί τινὰ πρὸς βίαν πίνην, ἐπειδὴ χάτϑανε Μύρσιλος. Ἱπιοῖδῃ. 

το. 18. μηδὲ ἐπάναγχες ἔστω πίνειν, ἤν τις μη δύνηται. ῬΙαῦ. Ξ'γπρ. 

170. ῬΙαυύ. Βαάᾶ. 11. 8, 83. 
ϑ'ολοὶ. (ξενιζόμενοι δέ: Προτρεπόμενοι εἷς τὰ ξένα βρώματα τοῦ βασι- 

λέως τῶν Περσῶν.) 

᾿ς 14. ὑαλίνων] Νοὸι ὑελένων: οἵ, δὰ ΝῸΡ. 708, ΟοτΥτριθαν ρυῖηᾶ, ῬΥΪπηδ 

ΟΒδοο, αὖ νἱἀοῦιν, νἱἐτὶ (ὑώλου) τπϑαθῖο. Οἵ, Ἠοτγοά. 11. 69. 

. χρυσίδων] ΟἿ, Ῥαο. 425. ργμι. Π|. 398. χρυσίδ' οἴνου πανσέληνον 

ἐχπιὼν ὑφείλετο. ῬΊΙογ. 11. 820. χὠμφαλωτὰς χρυσίδας. Οταίίπ, 11. 90. 
χουσίδι σπένδων. 

Ο 06. ὦ Κραναὰ πόλις] Οἷἁ Τ,γ8. 480. τὴν Κραναών (56. πόλιν). Αν. 128. 
ἔπειτα μείζω τῶν Κραναῶν (56. ϑηνῶν) ζητεῖς πόλιν; ομπμι. Η. (ον. 857. 

᾿Ελευσῖνος χραναὸν πτολίεϑρον. Ῥὶπά,. ΟἹ. ΝἼΙ. 151. χρανααῖς ἐν ᾿4ϑάναις. 

ΧΠΠ, ὅ8. Νριι. Ὑ1Π. 19. Ἡοτοά. Ὑ1Π|. 44. ᾿ϑηναῖοι δὲ ἐπὶ μὲν Πελασγῶν 
ἐχόντων τὴν νῦν Ἑλλάδα χαλεομένην ἦσαν Πελασγοὶ, οὐνομαζόμενοι 

 Ἀραναοὶ, ἐπὶ δὲ Κέχροπος βασιλέος ἐπεχλήϑησαν Κεχροπίδαι, ἐχδεξαμέ- 

νου δὲ ᾿Ερεχϑέος τὴν ἀρχὴν ᾿4“ϑηναῖοι μετωνομάσϑησαν. Ῥαπδβ. 1. 2. τὴν 

ἀρχὴν τοῦ Κέχροπος Κραναὸς ἐδέξατο ᾿᾿ϑηναίων δυνάμει προύχων. {{πᾶ60 

Π ΑΜΙοπίθηβο8 παῖδες Κραναοῦ ἀϊοιπαν Αοβοῖι. Εππι. 1011. Ηθβγομίαβ, ἄρα- 

γαόν" ὑψηλὸν, τραχύ. 

, ϑοῖοὶ. ὦ Κραναὰ πόλις: (Τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. καὶ 
 ΑϊἹσχύλος γὰρ χαὶ Σοφοκλῆς ἐχρήσαντο τῇ λέξει.) λέγει δὲ Κραναὰς τὰς 
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ἀἀϑήνας ἤτοι τὰς τραχείας" (λεπτόγεως γὰρ ἡ ̓ Δττική᾽ ἢ ἀπὸ Κραναοῦ 

τινὸς, (ὃς ἦν τῶν αὐτοχϑόνων εἷς). Ϊ 

70. κατάγελων] Οἷ, 1126. Μοπαπά. ΤΥ. 11. οἱχεῖος οὗτος κατάγελως 

νομίζεται. ΤΥ. 40. ὄργανα --- εἰς καταγέλωτα τῷ βίῳ πεπλασμένα. ΤΥ͂. 214, 
γέλωτος --- χατάγελως. Ρ]αῦ. Οἱ. 45 Ε. ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως. 

Α6βοῃ. ἀρ. 1264. 

{{. ἄνδρας] ὙῖτοΒ. Ἐπηρῃδίϊοο. Οἵ. Εαᾳ. 392. 1255. Ῥθπι. 425, 26. τοὺς 

ταῦτα ποιοῦντας --- ἐζήλουν, ἐτίμων, ἄνδρας ἡγοῦντο. 

ϑο]ιοῖ. οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας" Ἄνδρας νῦν ἀντὶ τοῦ ἀνδρείους καὶ 
γεννάδας. 

18. Οὗ ΑἸΙοχ. 1Π. ὅ18. τὸ πιεῖν, τὸ φαγεῖν. ῬΊοΥ. 11. 299. ὅ τε φάγοι 
τις ἢ πίοι. Ἐπτ. Ογο]. 399. ὡς τοὐμπιεῖν γε χαὶ φαγεῖν τοὐφ᾽ ἡμέραν οἷο. 
Καταφαγεῖν γαϊοῦ ἀθγοτᾶτο (ΤῊ. ὅτ0.), αὖ χαταπίνειν ἀ 651 176. 

Νοππυπαθδηη ὕδϑιηθη ἰάθη ἴθιθ υἱάθίιν αποᾶὰ 5 ΠΠΡΙ6χ φαγεῖν, αὖ ἴπ 

ΡΙ. 1174. ἀπόλωλ᾽ ὑπὸ λιμοῦ" χαταφαγεῖν γὰρ οὐκ ἔχω. Υ. ἀπποῦ. οΥἶδ. 
ϑ'οῖιοῖ. (καταφαγεῖν: ᾿Εμφαντιχῶς ἡ χατά ὥσπερ καὶ τὸ ἐμφαγεῖν. (λαι- 

χαστὰς δὲ τοὺς πόρνους. καὶ ἀλλαχοῦ [ΤΠ θ5ηι. ὅ8.1] “χάμπτει δὲ νέας 
ἁψῖδας ἐπῶν, ] γογγυλέζει. καὶ λαικάζει." χαὶ λαικάστρια ἡ πόρνη.) 

19. λαικαστάς]) ϑοογίαϊογοΒ. 5610]: πόρνους. Ὧδ8 τ οἷ, ΝΡ. 1089 ---10904, 
Ὑοσραπι λαικάζειν Ἰορτθαν Ἐκ. 107. ΤῊ. δὅ7. λαικάστρια ἰπῖρα, 529. 

χαταπύγονας)] Οἷ, Νὰ. 5290. 909. Ἐφ. 639. 68ρ. 84. 087. 1,γ8. 1387. 
ΤῊ. 200. Τιγ5. 776. χαταπυγωνέστερον. ΝᾺΡ. 1028. καταπυγοσύνης. Τπιοΐδη. 

1ι6χ. 12, τὸν καταπύγωνα (δ5ῖο, οἵ. δᾷ 1Τ,γ8. 716.). 

80. ἔτει. τετάρτῳ δὴ] Ηδπο τηοσᾶπι Ομ] θο ἔδοοσαηῦ Ιϑρϑίϊ τηθγ θα 5 

οοπἐϊπυδπᾶδθ σγαίϊα: Πἰδὶ απ 8 πὶ ΠΥΡΘΙΡΟ]6 οομηΐοα οδὺ (οἵ, δὰ 9). Εδᾶθπι 

ἀθ τῷ ἀπθυ δα ΠΘπιοβίμθηθ5. Ρ. 290, 20. βραχὺ φροντίσαντες οὗ χρηστοὺ 
πρέσβεις οὗτοι καϑῆντο ἐν ΜΙαχεδονίᾳ τρεῖς ὅλους μῆνας ἕως ἦλϑε «Ῥίλισ- 

πος ἐκ Θράκης πάντα χαταστρεψάμεγνος τἀχεῖ. Τἰϊποτῖβ 80 Αβἷᾶ τηΐποῦθ 
Δ ἸηΔρΉ Τὴ ΤΘΡΘΙῚ οὗ τϑαϊύαβ ἀπγαῦο ὑγίαπη ἰαηύιη τηθπηβίππι βἰαθαϊ ας 

ΔῸ Αρϑβῖδο Χϑη. Αρϑβ. 1. 10. 

81. εἰς ἀπόπατον ᾧχετο] Ν᾽ απὑγῖβ Θχοπούδηαϊ σταύϊα ρτοΐθοῦ 5 
οτδῦ. 80. ὁ βασιλεὺς, οχ τὰ βασίλεια ΒαρΡΙοπάθμη. Φοθὰβ οϑὺ Ῥυδϑῦθι 
Θχρθούα ]ομθ1η, Π81} Θχρθοΐαθαβ ἐπὶ πόλεμον δαὺ 511|116 δα. Ὑοοθῖα, 
ἀπόπατος (οἷ. ἄφοδος) Ὀθπ6 Θχρυϊπηιπὺ (ἀθυτηδηΐ ΡῈ. ἃ ὈὐΤῚ ὑὐ. 

ϑοϊοῖ. ἀλλ᾽ εὶς ἀπόπατον: ᾿πόπατος λέγεται τῆς ἐχδεδιητημένης τροφῆς 

ἡ ἄφοδος, παρὰ τὸ παρεχτρέπεσϑαι τῆς ὅδοῦ" πάτος γὰρ ἡ κοινὴ ὁδός. 

Καὶ Ὅμηρος [1]. Ζ. 202. “πάτον ἀνϑρώπων ἀλεείνων." ἀντὶ δὲ τοῦ 
εἰπεῖν ἐπὶ πόλεμον ᾧχετο ἔφη εἷς ἀπόπατον ᾧχετο. ᾿ 

82. Φοοῖ5 οσαῦὺ μδὺὸ 4 σθ, αὖ νἱάθίιγσ. Τοηιθίγ. ἀ6 οἷοο. 120. ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν Περσῶν τῆς ἀπληστίας ὑπερβαλλόμενός τις ἔφη ὅτι πεδέα 

ἐξέχεζον ὅλα. Οἷ, 00]. 808. χέσαι πλεῖν ἢ τριάκονθ᾽ ἡμέρας. 

ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν] ΟΥ̓, Τλιοῖδη. Ηθτπηι. 72. ὄρη ὅλα χρυσᾶ εὑρίσκειν. ῬΙααῦ. 
ΒΌ1οι. 1. 1. 22, “Νϑαχρ 116 τηογθαὺ Ῥυβδγαμι 5 ᾽ Ἰηοπΐθβ, απ 6886 ῬΟΙ- 

ΒΙθοηΐαν δυτοὶ. Ὀρῶν γτὸ λασάνων 7000 ἱποχροούαϊο μοβίσαμι, αὖ νἱ ἀοξατ, 
Οὐ, δᾷ ἤδη. 488. ὦ χρυσοῖ ϑεοί, οὐ Ἐς]. 829, 1061. Εᾳ. 900. ΒΟΥΡΒΊΘΙΟ. 
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Ἰαᾶογο νἱἀθύιν ΟΠ οι5 ἴῃ νυ. ὄρος οὗ ὄρρος 18. Οποα Ρδγιπι ΟΓ6- 

410116 ν]ἀούατ. 
ϑοῖιοῖ. ἐπὶ χρυσῶν ὄρων: Παρόσον ἱστόρηται ὃ Περσῶν βασιλεὺς ὑπὸ 

γρυσὴῆν πλάτανον χαϑεζόμενος, ἔπαιξεν εἰπὼν ἐπὶ χρυσῶν ὄρων᾽ ὄρος 

δὲ ἡ ἀμίς. ἢ διὰ τὰ ἐν Περσίδι χρυσοῦ μέταλλα. (Ἄλλως. δύο ταῦτα 
ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν ἐπὶ χρυσῶν ὄρων, τά τε οὐροδόχα ἀγγεῖα, ἃ 

φασὶν ἀμίδας, χαὶ τὰ τῆς Περσίδος ὄρια, ἐν οἷς φασι γίγνεσϑαι τὸν 

χρουσόν. ὅϑεν ἱστοροῦσι τὸν Ξέρξην ὑπὸ χρυσὴν πλάτανον χαϑεύδειν ὅτε 

χατὰ τῶν ᾿4ϑηναίων ἐστράτευσεν. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν πόσου χρόνου 

συνήγαγε τὸν στρατὸν τὸν πρωχτὸν εἶπε.) 

838. πόσου δὲ --- ξυνήγαγε;] Ῥοβπὺ αὐαδπύππι δα ὔθπὶ ὑθπρα85 ΡΟοαϊ- 
οθῖη οοπὐταχῖῦν 1. 6. φαδηΐο [θιηροῦθ Οραβ οἱ ἐδ δα φροάϊοοιῃ ὀοῃίγδ- 

ΠΘμάπιπι, 81 οοΐο τ 6 η8685 οΟηδππο5 οδοαθαῦ ἢ ΑΠρΊΪοθ, Απᾶ ΠΟῪ ἸΟῸΠΡ' 

8 Π6 ἴῃ οἷο μη Π[ον Μα]]ὸῦ: Θυδηῦο θη ροτοῦ Μίηιβ δοοιι- 

ταῦθ Ε]Πη5]οῖπ8 πόσου χρόνου ῬΕΓ πότε οχρ]ϊοαῦ, οὖ ΒΥ ΓΖΒΟΙ. δα ΤΊ Θβηι. 800. 
ΡΟΣ ἀἀδη οὐ Βοϑροπαθῦ ρσδοίου οχρθοίδἐϊοηθιη Ἰοραΐαβ, τῇ πανσελήνῳ, 

ΡΙ]ΘΗΙα πῖο, ἰ. 6. ῬΥΟΧίτη0 Ῥ] ΘΙ Πα ἷο οοπύτγαοίιπι θὰση Παρ αϊύ. (0 ἀπιπὶ 

ποία! ῬΘΙΒΑΙ ΠῚ ἴῃ ΠΘΡΟὐ8. ΡΟΤΆΡΌΠαΙ5. ἰαγαϊα5. αἴαπιο οβοϊ δηϊα, 881856 

5111} ΤΡ μΘμαἸξαν ΤιδοΘἀδϑιη οἱ Ο πὶ 5 ροΥβὑ Ὁ] ο8ἃ ππογὰ ἴῃ ΟΟΡῚΪ5 Δάγοτ- 

Β.πι| ῬΟΥΒδΠ ἰηρΥθηὔθ πὶ τηϊ  ο π 18. Ὑιαθ δα 866. γούϑιη. (ὐθίθσιιῃ, αὖ 
μὶο πόσου χρόνου, 510 ἰηΐτα 782, πέντ᾽ ἐτῶν, ααἰπαὺποππηΐο. ὟοΒρ. 200. 

ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον, απδύτϊαπο ἃ ἃ 5ὉΠ πὰ τὴ. ϑορἢ. Οδᾷ, 

ΟΟ]. 898, βαιοῦ χοὐχὶ μυρίου χρόνου. 820. οὐ μαχροῦ χρόνου. ἔλπιν, Οτγοϑῦ. 
1211. ἥξει δ᾽ ἐς οἴχους “Ἑρμιόνη τίνος χρόνου; Ηδθ]. 111. πόσον χρόνον 

(πόσου χρόνου Ὁ) γὰρ διαπεπόρϑηται πόλις; Τρ. Α. 815, Ηογοά, ΤΧ, 26. 

ἑχατόν τε ἐτέων μὴ ζητῆσαι χάτοδον. 1)οιη. Ρ. 1482. τριῶν ἡμερῶν ἢ 

πέντε (ροϑὺ ἐγθ5 απαὐίαοτγο 4168) -- οὐχέτε χαιρὸν εἶναι πράττειν 

ὑπολήψεσϑε. ϑεορᾷ πόσου χρόνου 5ἰρῃϊποαῦ ἃ] πᾶπα0 οὐϊδπη οχ αἀπαδηῦο 

θη ροΥοῦ ΑΠρΊϊοθ, ΠΟῪ ἸοπρΡ β'ποθῦ 51. ΕπΡΟ]15 11. δ00. πόσου 
χρόνου γὰρ ξυγγεγένησαι Νικίᾳ; ΑΘ808, Αρ. 2690. ποίου (πόσου) χρόνου 

δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις; Ῥῖο αὰο ἀπὸ πόσου χρόνου οϑὺ ἂν. 920, 

ΘΙ] ον πολλοῦ χρόνου ΤῈ, 800. Ρ]. 98, Τ)οῖπάο τὸν πρωχτὸν Ρ7Ὸ τὸν 
στρατὸν Ἰοοῖ Θαιιδα ῬΟΒΙ [ΠῚ]: 588060 6Πῖηιὶ ἀἰἸοϊα, ξυνάγειν στρατὸν, 6Θ0Π- 

ὕγϑμῃθγθ ΘΧΘΙΟΪ Τὴ, 
ϑοῖιοῖ. ξυνήγαγεν: Συνήρμοσεν. Ἐν. ὙἹοΐ. ᾿ 
84, τῇ πανσελήνῳ] Οὗ, Αο80}. δορῦ. 9890, λαμπρὰ δὲ πανσέληνος --- 

πρέσβιστον ἄστρων. Τηυο. Ὑ11. δ0. ἡ σελήνη ἐκλείπει" ἐτύγχανε γὰρ 
πανσέληνος οὖσα. Αθ50}. ο;: Οἴο5. 98, εἰς τὴν πανσέληνον (80. σελήνη). 

Ἡοτχοί. 11. 47. ἐν τῇ πανσελήνῳ. ΥἹ]. 100. ἔμενον τὴν πανσέληνον. ΥἹ. 120. 
μετὰ τὴν πανσέληνον. Τλιπᾶπι δυιΐθπὶ ΟὝΔΘΟΟΒ ἴῃ ὙΘΡ1185 ῬΘΙΙΟΆ]Ο 5815. δὐύθῃ- 

α158θ βαύϊβ ποίμμη οϑύ. ὥθιηβϑιβ ῃΐο νυἱαάθέιν 6588, ΡΥΟΧῚ  ἀτὲ Ρ]ΘΗ11π- 

πἴαπὶ οχβροοίανιδ, απὸ Ια ἔδοοτθῦ; γ0] Ῥ] θη ] απίαπι ἰοῦππι 
14 ἔδοϊθηβ Ομ ΒαΙρ 510. Ιδᾳπθ πος αἰοϊθ: “Οοἴο τηθπ865 οδοδθαῦ, 

ΡΙΘΗΙ πα πη ἃπιΐθπὶ ἀπὰτῃ ἰπίθρυαπὶ οα] τη οοπίγαμοραί." Ὑἱάθ 506}0]., 

Ου7]π5 οχρ!οαῦϊο οοπἢγιηαύασ βοαπθπίθι5 χάτ᾽ ἀπῆλθεν οἴχαδε: 1ᾷ αποᾶ 

ϑοογαπὺ Τιδορἀδοπιοπὶΐ ρυδθ 110 Ἰὰτι ἀθριρηδίο, 
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Βόιοι. οἱ γὰρ Ἕλληνες πάντα ἔπραττον πρὸς τὴν σελήνην ἀποβλέπον- 

τες χαὶ μάλιστα οἱ “αχεδαιμόνιοι. Ζ΄άτιδος γοῦν χαὶ ᾿ἀρταφέρνους τῶν 

στρατηγῶν τοῦ Περσῶν βασιλέως εἷς Μαραϑῶνα ἐμβεβληκότων περιέμενον 

τὴν πανσέληνον ἐπὶ τῷ τότε ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὸν πόλεμον. πρὶν οὖν ἐχείνους 

παραγενέσϑαι, χατώρϑωσαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸν πόλεμον. παίζει οὖν πρὸς 
τὸ τοιοῦτον ἔϑος. ᾿ 

80. παρετίϑει)] ΟΥ. Εα. 1229. αὐτὸς δ᾽ ἑαυτῷ παρετίϑει τὰ μείζονα. 
ΝΡ. 68. προσετέϑει. Τηΐνἃ ὅ92. ἐτέϑει. Βδη. 1284, προστίϑει. Τιγ5. 248. 
τίϑει. ἘπΡὰ]. 1Π. 210. παρατίϑει. ΑἸοχ. 1ΠΠ7. 440. παρατίϑει. 520. τέϑει. 

ΟἸΘάτοΙ. 1Υ. 608. ἐπιτίϑει. ΑΘ650}. Αρ. 922, τέϑει. 

ὅλους ἐκ χριβάνου βοῦς] Οἷ. Βαπ. δ06. βοῦν ἀπηνϑράχκιξ᾽ ὅλον. Ἡοτοά. 

1. 158. ἐν τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν (τῶν Περσέων) βοῦν καὶ ὄνον χαὶ ἵππον 

χαὶ χάμηλον προτιϑέαται (!. παρατιϑέαται) ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοις. 

Απθρπδη. ὁοτη. ΠΠ]. 94. παρὰ δ᾽ ἡμετέροις προγόνοισιν ὅλους ] βοῦς ὥπτων, 

ὑς, ἐλάφους, ἄρνας" | τὸ τελευταῖον δ᾽ ὁ μάγειρος ὅλον 1 τέρας ὀπτήσας 

μεγάλῳ βασιλεῖ ] ϑερμὴν παρέϑηκε κάμηλον. Τπιοίδη. ΤιΘχ. θ. χαὶ δὲν δὲ 
ὅλον ἱπνοχαῆ εἴχομεν. Ἰοπηοίγ, ἀο 6]οο. ὁ. 120. ὥσπερ ἐπὶ τῶν Περσῶν 

τῆς ἀπληστίας ὑπερβαλλόμενος τις ἔφη ὅτι --- βοῦς ἐν ταῖς γνάϑοις 

ἔφερον. Ιὰ. 101. ἐπὶ δὲ τῶν Θρᾳχῶν ἕτερος ὅτι Μιηδόχης ὁ βασιλεὺς 

βοῦν ἔφερεν ὅλον ἐν γνάϑῳ. 

86. ἐκ χριβάνου βοῦς] ΟἿ, Αοδειι. ΕὟ. 521. ἐγὼ δὲ χοῖρον --- ἐν δοθοῦντε 

χριβάνῳ ϑήσω. 

ϑεϊιοί. ἐκ χριβάνου: Οὐδετέρως λέγεται τὸ χρίβανον, (ὡς μαρτυρεῖ Φερε- 

χράτης “τουτὶ τί ἐστιν; ὡς ἀνεχὰς τὸ χρίβανον.᾽ οὕτω δὲ λέγεται) οἵονεν 

χρίβαυνον, ἐν ᾧ αἱ χριϑαὶ ὀπτῶνται. βαύνους δὲ ἔλεγον τὰς χαμίνους. 

(ἀρριανὸς “οἱ δὲ ξένια ἔφερον ϑύννους ἐν κριβάνοισιν ὀπτούς." καὶ χρι- 

βανίτης ἄρτος ὁ ἐν χριβάνῳ ὠπτημένος. τὴν δὲ τῶν ἄρτων ἐν χριβάνῳ 

ὄπτησιν ἄννος ΑϊἸγύπτιος ἐπενόησεν" ὅϑεν χαὶ παροιμία, 'άννος χρίβα- 

γον, ἐπὶ τῶν χαινόν τι ἐφευρηκότων.) 

καὶ τίς εἶδε πώποτε: “είπει τὸ οὐδείς. ὡς χαὶ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ [0Θἅ. 
Μ. 88.1 “τές ἂν τάδε γηϑήσειεν Ἰδών; προσυπακούεται τὸ οὐδείς. 

87. βοῦς χριβανίτας] Ουΐὰ ατᾶοροὶ ἰαηὔπθμη ἄρτους χριβανίτας ποτδηῦ. 

ΒΕΝα. Οὗ 1128. τοὺς χριβανίτας. ῬΙαύ. 706. χριβανωτῶν (]. χριβανιτῶν) 
ὁρμαϑῷ. 

τῶν ἀλαζονευμάτων] Ηππο ρσΘηἰ ν᾽ ἀβὰπὶ ποίαν! ὙΘΡΌΤΙα5. Οοτ. Ρ. ὅ8. 

ΟἿ ΝΡ. 158. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν. 818, τῆς μωρίας. 
ΕΟ]. 787. Αν. 61. Ῥαο. 238. Ἐᾳ. 860. Χοϑῃ. ΟΥσ. 1|. γ. 45. "τῆς την 

Τηθοοῦ. ΧΥ͂. 76. χρηστῶ χὠχτέρμονος ἀνδρός. Ἐπν. Ττο. ὅ79. τῶνδ᾽ ἀλ- 

γέων -- χαὶ συμφορᾶς. ΒδροΟΙ. 268. τῆς δυσσεβείας. Ῥ.Ι]οδύν. Τοοπ. 1. 
Ρ. 847. ἀλλὰ τοῦ ϑράσους. Ῥτορ. ΙΥ. 7. 28. “Εοοά 6 Υ]5 θὰ ὑδοῖῦλ!" 

88. ναὶ μὰ “4 Οἷ. Ἐᾳ. 280. ε8ρ. 181. 502. Ῥδο. 416. 980. 1,γ8. 1181. 
Ἐς]. 5651. 7860. Ῥ]. 187. ΕᾺΡο]. 11. 449. ναὶ μὰ τὴν ἀμυγδαλῆν. 

τριπλάσιον Κλεωνύμου) ΟἸΘοΠγΤαΪ ργοοουὶαβ πιθογᾶύιν οὐϊδπι ἰπ 680. 

092. χὠ μέγας οὗτος Κολακώνυμος ἀσπιδαποβλής. Αγ, 1470. χρήσιμον 
μὲν οὐδὲν, ἄλλως δὲ δειλὸν χαὶ μέγα. ἘΠΜ. Οὗ Ἑᾳ. 285. τριπλάσιον. 
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χεχράξομαί σου. 718. αὐτὸς δ᾽ ἐχείνου τριπλάσιον χκατέσπακας. ῬΙΔΠ 

Ἐδβρ. 1Υ. 422 Ο. διπλασίοις τε χαὶ τριπλασίοις αὑτῶν μαχοῦνται. 425 Β. 

Τρ. Υ. 144 ". διπλάσιον ἐάσει τούτου χτᾶσϑαι καὶ τριπλάσιον. 

ϑοῖιοῖ. τριπλάσιον Κλεωνύμου: Ὅτι ὡς μέγα ἔχων σῶμα χαὶ δειλὸς 

διεβάλλετο ὁ Κλεώνυμος; ἑτέρωϑι δὲ χαὶ ἀδηφάγος εἴρηται. νῦν δὲ καὶ 

φεναχιστὴν αὐτὸν χωμῳδεὶ χαριεντιζόμενος. 

90. ταῦτ᾽ ἄρ᾽) 1. 6. διὰ ταῦτα ἄρα. (Δν. 480. διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων οἷο. 

Οὐ, Ῥαο. 802. διὰ ταῦτα καὶ χεχάπνιχκ᾽ ἄρ᾽. Νὰρ. 8ῦ0. διὰ ταῦτα δὴ καὶ 

 ϑοϊμάτιον ἀπώλεσας; Ῥ]αῦ. ἀογρ. Ὁ20. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοιχε, οἷα. 

Οταῦ. 4038 ἢ. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα φῶμεν οἷο. ῬοΙϊύ. 805. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα οἷο. 

Τγ5. 210. δεὰ ταῦτώ τοι χαὶ βούλομαί σε εἴ6.) ΟἿ, ΤῊ. 049. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ 
Εὐριπέδου ] ἡμῖν ἐλοιδορεῖτο. Νὰ. 319. Ῥαο. 414. 6117. ἂν. 120. ταῦτ᾽ 

οὖν. ἘΠῚ. Απᾶν. 212. ταῦτώ τοί σ᾽ ἔχϑει πόσις. ὙΠ ΘοοΥ. ΧΥ͂. 8. ταῦϑ᾽ ὁ 

πάραρος τῆνος ---- ΧΙΨΝ. 8. ταῦτ᾽ ἄρα λεπτὸς εἴο. Χοη. ϑὅγηρ. ΤΥ. 28, 

ταῦτ᾽ ἄρα οἷο. Τρ]ι. Τ. 932. ταῦτ᾽ ἀρ’ ἐπ᾽ ἀχταῖς χἀνϑάδ᾽ ἠγγέλϑης μανείς. 

Ιοη. 840. ταῦτα χαὶ μαντεύομαι. ῬΙαῦ. Ῥτοῦ. 510 ΚΕ. ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα νῦν 

ἥχω παρά σε. ϑγτρ. Ρ. 108. ταῦτα δ᾽ ἐχαλλωπισάμην, ἵνα ---. ΑΒ650}. 

Ῥοιβ. 1569. ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱχάνω οἷο. 

ἐφενάκιζες] ΑἸ Βο]αἴο. ροβίζαμη, αὖ ἴῃ Ρ]. 280, ὅστις φενακίζεις οἴο. 56 

Ῥᾷο. 1087. ἄρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿4ϑηναίους ἔτι παύσει; Πδπη. 921. ΡΙ. 271. 

Ὅσοι. Ρ. 20. ὅλως δὲ οὐδείς ἐστιν ὅντιν᾽ οὐ πεφενάχιχεν ἐχεῖνος. Ῥ. 7. 

αἰσϑόμενος φεναχιζομένην τὴν πόλιν. ν». 850, ἐξαπατᾶν ὑμᾶς καὶ φενα- 

χίζειν. Ὁ. 3804, φεναχισϑῆναι τὴν πόλιν. ν. 000. ἐφενακίσϑητε καὶ παρε- 

χρούσϑητε. ἡ. 082, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεφενακισμένοι χάϑησϑε. ν». 104. φενα- 

χκίσας καὶ παραχρουσάμενος ὑμᾶς. ν. 1781. παραχρούσασϑαι καὶ φεναχίσαι 

ὑμᾶς. 

ϑοῖιοῖ. (ταῦτ᾽ ἄρ᾽: ᾿Αντὶ τοῦ διὰ ταῦτα. φέρων δὲ, τουτέστι) λαμβάνων, 

χομιζόμενος. 

91. Οὗ πτ. Ἠργ. 9290, Εὐρυσϑέα σοι τὸνδ᾽ ἄγοντες ἥχομεν. 

ψιευδαρτάβαν)] Νοιπθι οομιῖοθ Ποΐαπι ἃ Δ]οσ πὶ ῬΘΥΒΙΘΟΥΊΙ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]ΈΠῚ, 

απ] ΔΙ] υδίοπ δὰ ν. ψευδής. ΘΙΤ ΠΟΥ ᾿ααϊῦ ἴῃ νοοθ ψευδατράφαξυς 

Κα. 080. οὗ ψευδαμάώμαξυς Ν68ρ. 320. 

ϑοιοῖ. ὡευδαρτάβαν: (Γελοίως ἔπαιξε.) παίζει δὲ ὡς τοιούτων ὄντων 

ὀνομάτων παρὰ Πέρσαις, Ἀρταβάζου χαὶ ᾿Αρταξέρξου. καὶ τὸ Ἁευδαρτά- 

βαν ἐποίησε παρὰ τὴν ἀρτάβην, τὸ μέτρον" Περσιχὸν δὲ χαὶ «ΔϊἸγύπτιον 

τὸ ὄνομα. 
92, Ηδβγομίαβ: Βασιλέως ὀφθαλμός: ἐπέμπετό τις ὑπὸ βασιλέως ἐπί- 

σχοπος, ὃς ἐφεωρᾶτο τὰ πράγματα, ὃν τοῦ [τὸν Ὁ] βασιλέως ὀφθαλμὸν 

ἐχάλουν. ἘΤῚΜ. ῬΙαχίπηὰ ὁΟ]]ρὶῦ ϑὐδη]θῖιβ ἃ ΑΘ ΒΟΉ} Ῥουβ. θΘ8ῦ. ΝΟ βα ϊβ 

ΒΔ θὰ Β Ηογχοᾶ. 1. 114. τὸν δέ χού τινα αὐτῶν ὀφϑαλμὸν βασιλέος εἶναι. 
οὐ Χϑῃ. Οὐτορ. ΥΠΠ. 3. 10. Ἰοθοβ τηϑῃιογᾶβϑθ. ΠΙΝῸ. Ααᾶς Ἠριοα. Υ͂. 24. 

Τλιοΐδῃ. 46 πὶ. 6. 290. ὦτα γὰρ καὶ ὀφϑαλμοὶ βασιλέως πολλοί. Ῥΐοη. ΟἸτΥ8. 

Οταῦ. 1Π. ὁ μὲν Πέρσης ἕνα τινὰ ἔσχεν, ὀφϑαλμὸν βασιλέως λεγόμενον. 
ῬΒΙ]οβίν. Υ. ΑΡ0]].1. 15. σατράπης δὲ τῇ φρουρᾷ ταύτῃ ἐτέτακτο, βασιλέως 
τις, οἶμαι, ὀφϑαλμός. ἨρΙοά. ΑΘ}. Ὑ1Π. 117. Τποιδῦ. Οὐ. 250 ἢ. ΜΙΠΠῸοπ 
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ῬΑΥ. Τιο8ὺ 1Π. 660. “Ἴἷ᾽᾽ο ἴῃ αοα᾽β ΡΥΊθβθποθ, πϑδύϑϑδὺ 0 Π5Β᾽ 

ΦἘΒγῸΠπ6,  5ύαπα τοϑαν ἴο ΟΠ] Δ Πα, δπηα Δγ6 15 6Υ685| ὑπδύ τὰπ 

ΠΤ ΟῸΡ ἢ 411 πμ6 ΠΥ ΘΠ 8 δζο.᾽ 

ἐχχόψειε] Οἵ. ΝᾺ. 24. εἴϑ᾽ ἐξεχόπη πρότερον τὸν ὀφθαλμὸν λίϑῳ. 
Αν. ὕὅ838. τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχχοψάντων. 1018. ὁ χόραξ 

παρελϑὼν τοὐπιορχοῦντος λάϑρα | προσπτόμενος ἐχχόψει τὸν ὀφϑαλμὸν 

ϑενών. 842. ἢν ἅπαξ γε τὠφϑαλμὼ ᾿χχοπῆῇῆς. ΘΠ ΠΟΥ ἴογο ῬΙαΐ. 180. 
ὁ Τιμοθέου δὲ πύργος ---. ΧΡ. ἐμπέσοι γέ σοι. ῬΊΙαῖ. οοπ]. 11. 079. σχορ- 
πίος αὖ --- Β. παίσειέ γε σοῦ τὸν πρωχτὸν ὑπελϑών. ᾿Απαχαπᾶτϊ. οοτη. 11. 
182. πελεχὰν, χίγχλοι, γέρανος ---- (Β.9) τουδὲ | τοῦ χάσχοντος διατεινα- 

μένη 1 διὰ τοῦ πρωχτοῦ χαὶ τῶν πλευρῶν | διαχόψειεν τὸ μέτωπον. 

ϑοῖιοῖ. τὸν βασιλέως ὀφθαλμόν: ᾿Αντὶ τοῦ μέγα δυνάμενον παρὰ βασι- 
λεῖ. οὕτω δὲ ἐχάλουν τοὺς σατράπας, δι᾽ ὧν πάντα ὁ βασιλεὺς ἐπισχοπεῖ, 

ὡς βασιλέως ὦτα οἱ ὠταχουσταὶ, δι᾽ ὧν ἀχούει τὰ πραττόμενα ἑχάστῳ 

πανταχοῦ. 

93. τόν τε σὸν τοῦ πρέσβέως] 81. ΝᾺΡ. 1902. ἡμέτερα χέρδη τῶν σοφῶν. 
ΡΙ. 38. ϑόορῃ. Οβά. Ο. 344. τἀμὰ δυστήνου χαχά. Ἐπτ. Ἐ]1. 8366. πόσις 

ἐμὸς τῆς ἀϑλίας. ϑ.ρΡρ]. 921. ἅιδας τὸν ἐμὸν ἔχει ] μόχϑον ἀϑλίας. 8. Ῥαι!. 
1. Ερ. Τ|ι658. 8, 17. τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Ἡοπι. 1]. γ΄. 180. 

πρέσβεως Ἰυάδθπηβ αἰχὶῦ ποβίθυ. πρέσβυς 46 58Πη6, πρέσβεις ἀθ ἸορΔ 0185 

αἸοοθαίαγσ. Πρέσβεως γ6] πρέσβει πὸ 46 586π6 αυϊάθηη πϑαγραῦαπι δϑβῦ. 

ΕἸΠΜ. τὐϑυγραίαγ ἰαηηθη πρέσβυς 46 Ἰεραῖο ΑΘ56}. ΘΌΡΡΙ. 708.. πρέσβεις 

46 βθῃῖθιβ Ῥεῖβ. 845. Νοχηϊπδίίνιιβ ἀπ8}15 πρέσβη (16 σα 01) οοουχτὶῦ ΒῪ. 495. 

ἀαίίϊνιιβ πρέσβεσι 5αρτα ν. θ2. 

ϑοθοῖ. τοῦ πρέσβεως: Προπαροξυτόνως ὡς μάντεως, ἀπὸ εὐϑείας τῆς 

ὁ πρέσβις. οἱ δὲ παροξυτόνως ὡς χαλχέως, ἀπὸ εὐθείας τῆς ὃ πρεῦβοθι 

οἵτινες ἁμαρτάνουσιν" οὐ γάρ ἔστιν ὃ πρεσβεύς. 

94. ὁ βασιλέως ὀφϑαλμός]} 1. 6. Βϑοιηάιη οὐ ηὐα]6 ΠῚ πηοάπτη Ἰοφθθν 

ἐπίσχοπος (Ἀν. 1022). Οὗ, Χαμ. γε. Ὑ1Π|. 6. 160. ὅτε βασιλέως υἱὸς χατα- 

βαίνει, βασιλέως ἀδελφὸς, βασιλέως ὀφϑαλμός. 

ὦναξ Ἡράκλεις] Οἵ, Ῥαο. 180. Αν. 2717. βδῃ. 298. Τ,γ5. 290. ὦ πολυ- 
τίμηϑ᾽ Ἡράχλεις Α6Ὰ. 807. 

ϑαδιοῖ. ὃ βασιλέως: Οὕτως ἐχάλουν οἱ χήρυχες ἐξ ὀνόματος. 

90. ναύφαρχτον βλέπεις] Ἠδαάο, ΝΠ ΡΥ δ 6] 1 τ πᾶγ8]6 πη θα αν ῖβὴ 

Ἄρρ. Ῥγου. ΤΥ. 2. Ναύφραχτον βλέπει (510): ἐπὶ τῶν ὀργίλως καὶ πολεμιχῶς 
προσχόντων. ὥ6Π01: ὁ ναυτιχὸς στρατὸς ναύφραχτος χαλεῖται. Οἱ τοοῦθ 

αααϊῦ: ἔξεισι τερατώδης τις γελοίως ἐσχευασμένος χαὶ ὀφϑαλμὸν ἔχων ἕνα 
ἐπὶ παντὸς τοῦ προσώπου. Οἵ. Ἐᾳ. 67. πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυφράχτῳ 
στρατῷ. Επτ. ΤΡΗ. Α. 1269. ὁρᾶϑ᾽ ὅσον στράτευμα ναύφραχτον τόδε. 

Λοβοῖ. Ρουβ. 948. ναύφραχτος ᾿ἄρης. 1029. ναύφραχτον --- ὅμιλον. “Μαϊο, 
Ἡρβγομΐι8, Ναύφραχτος" ναύσταϑμος, λιμήν. πῃ ποὺ ποβέχὶ Ἰοοὸ αἰοίαμη. 
γἱἀοίαν Ῥτὸ εἧς ναυμαχίαν παρεσχευασμένος. ἸτηΠ ΘΠ. πὶ ΟΟΌ] ΠῚ ἴῃ τη 

ἔγοπίθ ἀθριοίιπη. Παροθαῦ Ῥβοιυδαγίαθαβ, ααθη οἴπὶ Ομ] 0 ΠδΥΪΒ ΘΟ ραγαξ 
ῬΊθΆΘΟΡΟ]18. ῬΟΙΠαχ 1. 80, τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὸ προῦχον ἀχροστόλιον ἢ πτυχὶξ 

ὀνομάζεται χαὶ ὀφθαλμὸς, ὅπου χαὶ τοὔνομα τῆς νεὼς γράφουσι." ἘΠΜ. 
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Ἐδοΐθ ἔουβαπ ᾿Ἰηἐοσριηρὶ ΒΙΟΗΐο (ΡΙΟ]. δα Ν 65ρΡ. Ρ. 121) 50: πρὸς τῶν --- 

βλέπεις! ἢ --- σχοπεῖς; Ουοᾶ δ Ἰοοαύϊομοπι ναύφραχτον βλέπειν, οἷ. 284. 

δεῖ --- βλέπειν Βαλλήναδε. 204. βλέπουσα ϑυμβροφάγον. 8106. οὐδὲν βλέ- 

πουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν. Ὅ00. ὦ βλέπων ἀστραπάς. Ἐλα. 681, 

ἔβλεινε νᾶπυ. 805. εἰ σὺ --- βλέψειας ὀστραχίνδα. ο8ρΡ. 455. ἀνδρῶν --- 

βλεπόντων χάρδαμα. 048. σχύτη βλέπειν. 847. τιμᾶν βλέπω. 900. ὡς δὲ 
χαὶ χλέπτον βλέπει. Ῥαο. 1184. βλέπων ὁπόν. Αν. 1160. πυρρίχην βλέ- 

πων. 1071]. αἰχίαν βλέπων. Τ,γ8. 880. ἀγανώτερον βλέπειν. Ἔδη. 502. 

ἔβλεψεν εἴς με δριμύ. ὅ93. βλέπειν --- τὸ (τι Ὁ) δεινόν. 008. βλέποντ᾽ ὀρί- 

γανον. 804. ἔβλεψε --- ταυρηδόν. 1380. φόνια δερχόμενον (Ἐπτ.). Εἰοο]. 291. 
βλέπων ὑπότριμμα. ῬΙ. 828, βλέπειν --- “2ρη. 424, βλέπει γέ τοι μανι- 
χόν τι χαὶ τραγῳδιχόν. ΕὟ. 393. ἔρημον ἐμβλέπειν (ἐρημίαν βλέπειν Ὁ). 

Νυῦ. 1110. ᾿“ττικὸν βλέπος. Ἐπιρο]. 11. 541. σχύτη βλέπει. ῬΒοτΘοΥ. 11. 318. 
ὦ μαλάχας μὲν ἐξερῶν (4. ἐξορῶν). Τίπηοο]. 1Π. 598, μισῶν λόγους 

ἄνϑρωπος --- Ἄρη βλέπων. Ἐρτοη. ΤΥ͂. 493, ὡς δὲ χαὶ γλίσχρον 
βλέπει. ΑἸοχ. 11. 425. ὀρχεῖσθαι μόνον βλέποντες. δίταζοῃ. οοπι. ΤΥ. 540. 

προσβλέψας μέγα. ἘᾺΡΟ]. 11. δῦ, ἄνϑρωπος ἀποφρὰς καὶ βλέπων ἀπι- 

στίαν. Οὐτη. ἱποογῦ. ἂρ. ῬΏγγη. Αρραν. ϑόρῃ. ρ. ὅ8, 9. ὄμφαχας βλέπει. 

Αδβ9}. ϑεορύ. 83. λέοντων ὡς 'ρη δεδορχότων. 498. φόνον βλέπων. Ἐϊατη, 34. 

δεινὰ δ᾽ ὀφθαλμοῖς δραχεῖν. Ἐπτ. ΑἸ, 718, οὗτος, τί σεμνὸν χαὶ πεφρον- 

τιχὸς βλέπεις; ΟΥ. 3890. δεινὸν δὲ λεύσσεις. ἸΡΗ. Α. 044. ὡς οὐ βλέπεις 

᾿ ἕχηλον. ἴοῃ. 1282, δράχων ἀναβλέπων φονίαν φλόγα. ΟΥγοὶ. 68. χαλὸν 

βλέπω. Ὁ1Ό. χαλὸν ὄμμασιν δεδορχώς. Ἤομπι. 1]. γ΄. 3842. δεινὸν δερχό- 

μενοι. β΄. 209. ἀχρεῖον ἰδών. λ΄. 87, δεινὸν δερχομένη. χ΄. θ0. σμερδαλέον 
δὲ δέδορχεν. α΄. 100. κάχ᾽ ὀσσόμενος. Ἡοπι. Θά. τ΄. 440. πῦρ δ᾽ ὀφϑαλ- 

μοῖσι δεδορχώς. β΄. 102. ὄσσοντο δ' ὄλεϑρον. Ἡδοδβίοά. ϑοαΐ. 146, σμερδα- 

λέον δὲ δέδορχε. 2350. ἄγρια δερχομένω. 100. 2343, 420. 480. 4456. ῬΙπά. 

ΟἹ. ΤΧ. 1600. ἀνέρα --- ὁρῶντ᾽ ἀλκάν (801|01: βλέποντα ἀνδρεῖον). Νοιη. ΤΥ͂. 
04. φονερὰ --- βλέπων. Ῥϊπηοηϊα. ἀρτα ῬΟ]]. Π|, θῦ. μέγα βλέπων. ΤΡγα. 
Εν. 2. ταχέρ' ὄμμασι δερχόμενος. ἈΑπαογροπῦ. ΕἾ. 4. παρϑένιον βλέπων. 

τῦ. λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα. ΤΏΘοοΙ. ΧΠῚ, 46. ἔαρ ϑ᾽ ὁρόωσα Νυχεία. 

ΟΧΧΥ͂. 187. φόνον λεύσσοντε. ΜεΙοὰρ. Ἐρίρστ. 44. χεῖμα δεδορχώς. ῬΙ]αί. 
Ομιασιη. 165 Ὁ. ἐνέβλεψέ τέ μοι --- ἀμήχανόν τι οἷον. Ἐδρ. ΥἹ1]. Ρ. 690 Β. 

δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον οἷο. Τπιοῖδῃ, Επρ. 19. ἰταμόν τι χαὶ παρά- 
φορον δεδορχότεςς. Ἥρη. 1. ἀτενὲς ἀεὴὲ χαὶ γοργὸν ἀποβλέπη ἐς αὐτήν. 

ῬΒΙοραίν. 2. τὸ ταυρηδὸν ἐπιβλέπειν. 22. δριμὺ καὶ τιτανῶδες ἐνιδών. 

ΑπΠΟΥ. 24, τυραννίδα βλέποντος. 20. δεινόν τι χαὶ ϑηριῶδες ἐν τοῖς ὄμμα- 

σιν ὑποβλέπων. Ἕοπν. 10. δριμὺ χαὶ παράφορον βλέπων. Οαΐίαρ]. 22. 
φοβερόν τι χαὶ ἀπειλητιχὸν προσβλέπουσα. Ὁ). Μοτί. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. τ. ἀμυδρὸν 
βλέπων. Τίμι. 54. τιτανῶδες βλέπων. Υἱξ. ἀπο. 7. ἀπειλητικόν τι χαὶ 

χολῶδες ὑποβλέπει. Ἰοᾶν. 14. εἰ --- ἀετῶδες βλέποι. 28. μάλα φοβερῶς 

Ἔ δριμύ τε (τι ῦ) χαὶ τιτανῶδες εἷς ἐμὲ ἀπιδών. Β15. δόοα5. 20. ἀρρενωπὸν 
᾿ βλέπω. Τιοχ. 4. διερὸν βλέπειν. Ῥβθιᾶο!. 82. εἰ --- δριμὺ μόνον εἷς σὲ 
᾿ς ἀποβλέψειεν. ῬΈὮΪΠοΟρΡ5. 80. δριμὺ ἀπιδὼν εἰς ἐμέ. Μϑοη. 15. φοβερόν τι 

χαὶ διάχενον δεδορχότων. ἵχλι0. 0. ἀχριβὴῆ βλέπεις ἀνϑρωπομάγειρον. 21. 
φοβερὸν ἔβλεπε. Τὰ. Τ΄ ΤΥ. Ῥ». 2. γοργὸν ἀποβλέπῃ. ῬΙαῦ. Ῥοιηρ. 70. ἐσχόπει 



224. ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΠΙΒ 

χαταφυγὴν ἐπὶ τῷ παρόντι χαὶ ἀναχώρησιν. Αδ]ΐδη. Υ. Η. 1. 44. φονῶντι 
ἐοικὼς χαὶ σφάττειν βλέπων. ΧΙ]. 21. σεμνὸν χαὶ βλοσυρὸν ὁρῶσαι. 

ΧΤΥ͂. 22. ἐνεώρων δριμὺ χαὶ αὖ πάλιν γαληναῖον καὶ φαιδρόν. Αὐἰδβίδθῃ. 

Ἐρ᾿ϑΌ. 1. 27. ὑποβλέπουσα λοξόν. 11. 18. στενὸν ὑποβλέπουσα. ΑἸοῖρἢν. 1. 38, 

τακερὸν βλέπεις βλέμμα. 11. 1. βλέπεις -- πιχρὸν χαὶ πολεμιχόν. ΤΠ. δ 
βλέπων φονῶδές τι χαὶ αἱμοβόρον. Π|. 388, δωμαλέον χαὶ ἐγρηγορὸς βλέ- 

ποντα. 1Π|.. δδ. ταχερὸν καὶ ὑγρὸν προσβλέπων. Ὥϊο ΟἸγγ8. ΙΥ͂. Ρ. 17. 
ὑγροῖς τοῖς ὄμμασι μάχλον ὑποβλέπων. ῬΆΪ]οβίτ. Ιοοπ. 2. ἐλεεινὸν βλέ- 

πουσα. ῬὨΙ]ΟΗ. Ρ. 007, ϑάρσος μέτ᾽ ἀναισχυντίας ἐμβλέπουσα. ῬΒοΥ. 

δῦτ, 17. Συρμαίαν βλέπων: ἀντὶ τοῦ ναυτιῶν. ΑΡρΡ. Ρτογ. ΠΙ. 66. “ήημ- 
γιον βλέπει. ΤΥ͂. 21. Ὄμφακας βλέπει: ἐπὶ τῶν δριμὺ βλεπόντων καὶ 
ὀργιζομένων. Ἀγοδίο!. Υ. δ7. Τόργειον βλέπει (Ήοχῃ. 1]. ϑ΄. 849). ϑαϊά. ν.᾿ 

Κύχλωπες: Κυχλώπειον βλέμμα. Μῖτρ. Αδη. ΥΙ. 407. “ἔοτνα ὑπ δηύθτη.᾽ 

Τλιοτθῦ. Υ. 84. “δοοῦθδα ὕπθῃηβ.᾽ ΘΟ ΠῸ8 αϊοίτηυβ ὅο ἸΟΟΚ ἀδρ 618, 

Β1Υ, ΠΊΘΥΘΘ, ΒΟῸΤ, ΒΠΘΘΡΊΒΠ, οἷο. Υ. ΒΙοπιῖ, δὰ Αθβοῃ. δορί. ὅ8. Μοηκ.. 
δα ΑἸο. 789. ᾿ 

ϑοιοῖ. πρὸς τῶν ϑεῶν: (᾿Ἐξεπίτηδες μέγαν ὀφϑαλμὸν ἐσχεύασται ἔχων. 

ὁ πρεσβευτής.) ναύφραχτον δὲ ἤτοι ναύσταϑμον, ὡς περιβλέποντος ἔν 

κύχλῳ τοῦ πρεσβευτοῦ χαὶ ἀξιωματικῶς εἰσιόντος" τινὲς δὲ ναύφραχτον 

τὴν ἐν ναυσὶ στρατιάν. οἷον οὖν στρατιὰν βλέπεις ὅλην᾽ (ἐπειδὴ μεγάλοι 

ταῖς τριήρεσιν ὀφϑαλμοὶ γίνονται, δι’ ὧν τὰς χώπας ἐμβάλλοντες ἐχωπη- 

λάτουν. ἐφράττοντο δὲ χαὶ δερματίνοις τροποῖς πρὸς τὸ μὴ τρίβεσϑαι τὰ 

σανιδώματα. ἄλλως. ὁ ναυτιχὸς στρατὸς ναύφραχτος καλεῖται. σχώπτων 

οὖν αὐτὸν διὰ τὸ σοβαρῶς χαὶ μήλιξ προσιέναι ταῦτά φησι, πότερον ἐν 

ὀφϑαλμοῖς τὸ ναυτιχὸν ἔχων οὕτω βαδέξεις. ἢ ναῦν ἀχρωτήριον χάμ- 

πτουσαν; ἐπειδὴ δεδοικότες οἱ ἐμπλέοντες, ὅταν ὦσι πλησίον τῆς γῆς, 

ἠρέμα χαὶ ἐπιστημόνως ἰϑύνουσι, μὴ προσπταίσωσι τῇ γῆ. (ἐσκευασμένος 

δὲ ἣν ὁ Πέρσης, δέρμα ἔχων χαϑειμένον εἷς τόπον τοῦ τε πώγωνος χαὶ 

τοῦ στόματος ὡς ἂν προσωπεῖον. ἄλλως.) ἔξεισι τερατώδης τις γελοίως 

ἐσχευασμένος χαὶ ὀφϑαλμὸν ἔχων ἕνα ἐπὶ παντὸς τοῦ προσώπου. 

96. νεώσοικον] Νᾷγἃ] 6. ΑΠΡΊΪΟ6 581} -58η64. ΑἸ οβὲ νεώριον 588 

νεώρια (ΔΗΡΊ. 061 - γὰτ ἀ). Οὗ Τλ6ιη. ρ. 184, φημὶ τοὺς στρατηγοὺς δεῖν 

δεανεῖμαι τόπους δέχα τῶν νεωρίων σχεψαμένους ὅπως ὡς ἐγγύτατ᾽ ἀλλή- 
λων χατὰ τριάχοντ᾽ ὦσι νεώσοικοι. 

περὶ ἄχραν κάμπτων] ὅο!ο]: τηνιχαῦτα γὰρ μάλιστα ΥΤ προορᾶν 

χαὶ φυλάττειν τὴν ναῦν ὁπόταν ἄχραν τινὰ χάμπτωσι. Ἀπρ]ο6, ἀοα Ὁ ]- 

ἴηρ' ἃ ὁᾶΡ6. Οἱ Ἠογοά. ΥἹΙ. 122. κάμπτων δὲ ἄμπελον τὴν Τορωναίην 
ἄχρην. ἾἼΙ]. 193. ΤΥ. 42. 48. ΑΘδομτίοη. ἂρ. Αὔμποι. 886 Ο. τὴν ἄχραν κάμ 

πτων. Μοπδμηά. 1. 76. ὡς δὲ τὴν ἄχραν ] χάμπτοντας ἡμᾶς εἶδον, ἐμβνν 

τες ταχὺ | ἀνηγάγοντ᾽. ΤΠΘοοΙ. ΧΧΊΥ͂, 117. περὶ νύσσαν ] ἀσφαλξον χάμ-. 

πτονταὰ τροχῷ σύριγγα φυλάξαι. ἈΡΟ]]. Ἐμοᾶ. 11. δθῶ. ἀγχῶνα περι-᾿ 

γνάμψαντες ἴδοντο. 'Οποπαυ τη δαΐοθπι οϑὺ ἃραᾶ (ὐμΐοιπὶ Υυἱ ἀϊου]ὶ οααβδ. 
᾿αϊς ΤΘΡῚΒ. ΟΟᾺ]0 ΟἸΓΟΙΠ]]ρ᾽ αὔϑη) 6588. ἸΔΥΥΔΠῚ ΘᾺ ἰηρθηθ οὐμ]ο, ἀαθῖη, 

ΟὐἸηϊοΒ οομραγαῦ οα ΤὈΥΔΠΪπΠ6 Πανΐ8Β ῬΡΘῚ α0α ΥΘΙΠῈΒ εχόϊδας [ἴπιὸ 

απ ΟΟ.]0 πᾶγὶβ: οἵ, δᾷ 97]. Ηΐης αἰοῖδ δὰπὶ ἱπᾶρ Ῥγοβρίοοσθ, ἔδηαι 

πᾶγὶρδηΐοπι, 4110 ὀπσβαπι ἤθοΐοστο ἀοοαῦ οὐ αἰτίσοσο, ΒΕ. 
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σχοπεῖς) σχοπεῖν Ὠϊὸ να]οὺ 0 Ἰοοκ οαὲ ἔοτ, πὖ 81101 ὁρᾶν. ΟΥ, Τιγβ. 426. 

. ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις ἱ οὐδὲν ποιῶν ἀλλ᾽ ἢ καπηλεῖον σχοπῶν; 888. 11. 22, 

πραχϑέντων δὲ τούτων ἐσχόπει ὁ Μιενεχλῆς γυναῖχά μοι χαὶ ἔφη με 

χρῆναι γῆμκι. ϑορῇ. ῬΆὨ]]. 407. πλοῦν ---- ῴἐγγύϑεν σχοπεῖν. Α]. 1105. 

χαπετόν τιν᾽ ἰδεῖν. ΑΘβο}. ΒΌΡΡΙ. 710. καὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασι βλέ- 

πουσ᾽ ὁδὸν οἴο. Εν. Ηρα. 891. μένειν ἀνάγκη πλοῦν ὁρῶντας ἡσυχῆ. 
ΤΉΘοοΥ. ΧΙΠ]. 12. οὔϑ᾽ ὁπόχ᾽ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ χοῖτον ὁρῷεν. ΧΥ. 2. 
ὅρη δίφρον, Εὐνόα, αὐτᾷ. ῬΙαῦ. Ῥοιηρ. 70. ἐσχόπει καταφυγήν. Ταιοίδῃ. 
Οοιί. 2. ὥρα ἡμῖν ὑψηλόν τι ὄρος περισκοπεῖν. Νᾶν. 18. ἐς λιμένα πόρ- 

ρωϑὲν ἀποβλέποντι. ῬΙΐη. ΕρΙδύ. ΤΥ. 18. “Βορὸ αὖ --- οἰτουμηβρ  οἷὰ8. ρῥτᾶθ- 

Θορίου 8. 
ϑοῖιοῖ. (ἢ περὶ ἄχραν χάμπτων: Τηνιχαῦτα γὰρ μάλιστα εἰώϑασι προ- 

᾿ορᾶν χαὶ φυλάττειν τὴν ναῦν ὁπόταν ἄχραν τινὰ κάμπτωσι. νεώριον οὖν, 
φησὶ, περιβλέπεις, ἐν ᾧ νεωλχήσεις. οἶχον δὲ νεὼς, ὃ καλοῦσιν ἀγκῶνα. 

ἢ μᾶλλον ὑποχρύφους τόπους διὰ τὸν ἄνεμον, ἔνϑα ὑπὸ σχέπην εἰσίν.) 

07, ἄσχωμα Ἰοτὰπὶ οϑῦὺ (τροπωτὴρ) αἴ10 ΓΘΠ.Ι5. Οἰ ΓΟ ΤΩ] ρα, π6 060 

Β10 τηογϑαΐαγ. Ηἴο δαΐοπι Ῥϑῦβᾶ Ῥᾶγραὰθ Ἰοθὸ δέρμα χαϑειμένον ᾿αθοῦ 

τίβιιβ δχοϊζα αὶ οασβδᾶ. Εὔγῃ. Μ. 105, 17, ἀσχώματα χαλοῦνται χαὶ τὰ 

δέρματα τὰ ἐπιρραπτόμενα ταῖς χώπαις ἐν ταῖς τριήρεσι διὰ τὸ μὴ 

εἰσφέρειν (εἰσφρεῖν ἁυΐὺ εἰσρεῖν} τὸ ϑαλάσσιον ὕδωρ. ῬΟΊΙῸχ Χ. 184. 
σχαλμοὶ, τροπωτῆρες, ὑπηρέσια, ἀσχώματα, κοντοὶ, χάλοι, οἷο. ΟΥ̓ 

Ἐδη. 804, ἀσχώματα χαὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἷς ᾿Επίδαυρον. 
τὸν ὀφϑαλμόν] Οἵ, αἡ 90. 5680]. ΑΡ01]1. ΒΠ. 1. 1089. πτυχὶς λέγεται 

ὅπου τὸ τῆς νεὼς ἐπιγράφεται ὄνομα. ῬΟ]]. 1. 806. τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὸ προῦχον 

“ἀχροστόλιον ἢ πτυχὶς ὀνομάζεται καὶ ὀφθαλμὸς, ὅπου καὶ τοὔνομα τῆς 

ψεὼς ἐπιγράώφουσι. ἘΠιδῦ. ΠΟ, πτυχὴ (πτυχὶς Ὁ) δέ ἐστιν ὅπου οἵ τε 
ὀφρϑαλμοὶ ζωγραφοῦνται. ()οπίδπη δαΐθιη τοϊιμδ ογαὺ οὖ πῃ ἔγοηΐθ πᾶν ]8 

Βα, Ρτορύογθα ΟὉ 51 π}Π1ςαἀϊποιι ὀφϑαλμὸς γοοαθαύαγσ, Ηα) βπιοαϊ ὀφϑαλ- 

μοὺς ΑΙΡῸΒ ΠΌΠΙΘΙῸ ΠΑΥΪΒ ΠΙΡΤΟ ἰπβίρηϊοβ π΄ ΠΑΥΪΡῚΪ8 Ρἰβοαίου 8 (18]- 

Ἰ1οἷ5. νἱα!. 
δο]ιοῖ. ἄσχωμ᾽ ἔχεις: 'Ὡς (τοῦ) δέρματος ἐξηρτημένου τοῦ μύσταχος 

αὐτοῦ χαὶ τῆς ῥινὸς χαὶ οὕτως ἐσχευασμένου γέλωτος χάριν. ἄσχωμα δὲ 

ὁ ἱμὰς ὁ συνέχων τὴν κώπην πρὸς τῷ σχαλμῷ. (Ἄλλως. ὁ τῆς κώπης 

ὀφϑαλμὸς ἔχει τὸ ἄσχωμα.) χώπης δὲ ὀφϑαλμὸς τὸ τρῆμά ἐστιν. 

100. Τοοαΐαν απδ8ὶ Ῥογβίοθ Ἰοάθηβ. ΒΕ. ἀταθοθ ὈδυθατΖᾶπ8 ἸΟΘ Ια, 

αὖ ΤῊ ]1118. 1116 ἴθ ΑὙἹθιβ, οὖ βογίμα ἴῃ ΤΉθϑη. μα ΔΎ θΥΘ ΘΠ] ΠῚ ΘῈΠῚ 

Ἰοααΐϊ, πο Ῥουβίοθ, ἀοοθὺ νϑυβὰβ 104, ῬΟΥΤΟ δὰ Ἰοαὰϊ 11] πὶ οΥΘα1}0}116 οϑί 

᾿ἄσδο Αὐποηϊθηβίαση δασῖθι8 Πα 1ἰὰ σταΐα ἐπύπγα βἰπί. Βούμ]ιβ 816 οχ- 

φ]ϊοαῦ: ΕρῸ ΠΌΡΟΥ ααϊάθηι οοθρὶ ρῖθθ ἄθπιο ἱπάποοσθ ραὐτϊδ, ἰ. 6. τοῆοτγο- 

Βοιηῦ ἄθηϊο 168 ῬΘΥΒΔΓΙΠΙ ΟΟΠΟΙ5886 ΟἹ πὶ ΟἸΔαΙθα5 Μαγαύμοπθ, Ρ]αὔδοὶ5, 

οὖ ϑα]δηΐπθ. ἀοοθρεϊΒι αἰ Ἰαὐθαῦ ἴῃ Ἰαρταμὰν ποὴ Ἰίᾳαοῦ. Τοπία δ Π 
ἀπαρτὶ μὰν ἔξαρξ᾽ ἀναπισσοῦν ναῦ (γ61 αὖ) σατράώ. Οἵ, 190. ὄζουσι πέτ- 

τῆς χαὶ παρασχεῦης νεῶν. ΟΘὕθΓ.Πι ΒΔΥ ΔΓΟΤΊΠῚ ΠΟΤ σατρὰ γ10 σαϑρὰ 
ΟΡτομαπϊαῦ, αὖ Βογύμα [116 ἴῃ ΤΊΘΒη.. 1114. πόστη γιὸ πόσϑη, παίνεται 

ΤῸ φαίνεται. 1170, ὀρχῆσι ρΡιῸ ὀρχήσει. ἴα. 

1ὅ 
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ϑοῖιοῖ. ᾿“πισσονασάτρα: Παίζει ὡς τῇ Περσιχῇ διαλέχτῳ χρώμενος. 

101. ξυνήχαϑ'᾽ ὃ λέγει; ΟἿ, Αν. 946. ξύνες ὅ τοι λέγω. 

ϑΘοιοῖ. ξυνήκαϑ᾽ : ̓Ενοήσατε. οί. 

102. Τῆυο. ΥΠ]|. 48. φανερῶς ἔλεγον ὅτι βασιλεὺς σφίσι τον ἔσοιτο 
χαὶ χρήματα παρέξοι. Τ,γ8. ΧΙΥ. 87. ὑποσχόμενος δι᾽ ἑαυτὸν παρέξειν. 

βασιλέα χρήματα. ᾿ 

ϑοθοὶ. πέμψειν βασιλέα: Τοῦτό φησιν ὁ χῆρυξ ἢ οἱ πρέσβεις. 

103. μεῖζον] ΑἸΟΙΟΥΙ γοθθ. Απρ]ϊοθ Ἰοπ α 61. 

104. ΟἸατίαβ ποὺ ἤδη αἸοϊξ, βοᾷ ὈδυθΑ Ζηβ, ΡτῸὺ οὐ λήψει χουαὺτὴ 

χαυνόπρωχτε Ἴον, οὔ. Ἰοπ68 Ῥτορτῖθ Αὐμθηΐθηβθβ ἀϊοαπέαν οὐ ᾿Ιώογνες }6 

αἸϊα]δοῖαπι ααδιηᾶδπι. ΒΕ. ΟΥ, ΑΘβοῆϊη. 87, 42. ὁ γὰρ τῶν Περσῶν βασι 

λεὺς --- χατέπεμψε τῷ δήμῳ χαὶ μάλα ὑβριστικὴν καὶ βάρβαρον ἐπιστολὴν, 

ἐν ἡ τά τε δὴ ἄλλα χαὶ μάλ᾽ ἀπαιδεύτως διελέχϑη καὶ ἐπὶ τελευτῆς 
ἐνέγραψεν ἐν τῇ ἐπιστολὴ “᾿ἐγὼ, φησὶν, ὑμῖν χρυσίον οὐ δώσω. μή με. 

αἰτεῖτε" οὐ γὰρ λήψεσϑε." ΟἿ, Τυο. ΠΠ|. 7. 617. ΤΥ΄. 60. ΙΒοοῦ. 46 Ῥδοθ 

{τα 1179.Ἁ. 
χαυνόπρωχτ᾽] Βοχπηδίαμη αὖ εὐρύπρωχτος, λαχχόπρωχτος (Ναθ. 1380). 

Ῥ͵Ὸ 5᾽πΡ0}1οἱ χαῦνε. ΑΠΡΊΙο6 ναΐϊπ. 516 ἀθβίσιυδῦ Αἰ ΠΏ 6η865 απ] ΘΟ] θοῦ, 

Ἰθοῦ βροὶ ἱπῃϊαπίθβ. ὕπάθ χαυνοπολίτας 605 οὖ χεχηναίους 1101 αἰοδ, 

ποβίοσυ (ἰπηἴγα 080. Εᾳ. 1218.). ΒΙάΙου]6 δατηϊβοοῦασ πρωχτοῦ τηθηίῖο, ἔοτ- 

ἰᾶ886 δ εὐρυπρωχτίαν οΟὈἰδοΥ Θοστπι ποίαπάδηι (γ. ΝᾺ. 1089 ---1101.). ΟἿ, 
Ῥιμά. Νβιι. ΥἼΠ|. 45. χενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων χαῦνον τέλος. ΒΑΡΓ. ΕΔ. 90, 86. 

τῆς δ᾽ ὃ νοῦς ἐχαυνώϑη | λόγοισι ποιητοῖσιν. οὗ δᾷ Βα. 78. 

᾿Ιαοναῦ)] Βαυράσγαμη ἀταθοσμη, αὖ βασιλιναῦ Αν. 1078. ΒΑΥΡαγΘ θηΐπ 

Ἰοψαϊίαν Ἰϑραίιβ Ῥδγβίοιιβ αὖ βουίπα ἴθ ΤΉΘβπι. οὐ ΤΥΪΡΆ115 ἄθαβ ἰπ ΑὙθα8. 
ΒΑΥΡΔΥΙ δυΐθπι Αὐμθπίθηβθβ, ἱπΠ|0 ΟἸἼΠ68 τᾶθοοβ, [ἾἿάονας Δρρβι]αραπῦ. 

Υ. 5680]. ἢ. 1. οὔ 5680]. δὰ Αθβοὶν. Ῥϑσβ. 176. ᾿Ιαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι 
ϑέλων. ΤΊθοοΥ. ΧΥ͂Ι. δ. ᾿Ιάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί. 

ϑοῖιοῖ. χρυσοχαυνόπρωχτοι: (“4ντὶ τοῦ ἔχλυτοι.) ᾿Ιαοναῦ δὲ ἀντὶ τὸ 
᾿ϑηναῖοι. Ἴωνες γὰρ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀπὸ Ἴωνος τοῦ Ξούϑου. (ὡς βάρβαρο 
δὲ τὸ αὖ ἔφη, “ωριχὸν ἀντὶ ἑλληνιζομένου.) 

106. ““Υἱάφίιυν βοῃο! βία ρογαϊθαθ 8]108}5 ΤΡ α]46 [ογὲ. ΒΟΥ ΟΠ Ιου 1] 

Ἰοοὰπὶ βρθοΐασγο." (Βοῖρκ. δὰ Ασὶδύ. ΕῪ. 11. 1211.) ἣ 

ϑο]ιοῖ. ὅτι χαυνοπρώχτους: Ὅτι πάντας τοὺς Ἕλληνας ᾿Ιάονας ἐχάλουν 

οἱ βάρβαροι προείρηται. (χαὶ Ὅμηρος [1]. Ν. θ685.1 ““ΤἸάονας ἑλκεχίτωνας." 
τὸ δὲ αὖ ἀντὶ τοῦ οὐ βαρβαρίζων ἔφη.) 

108. ἀχάνας] Μοηβυγδθ τηοαπ5 Ῥογβίοιιβ, ᾿ηθ αἰ πο5 Αὐύοο5 40 ΘΟΠ ΘΙ ΠΘΗΒ. 
566, Ασϊβίούθι θη ρα 56}|0].; ΟΥΟ ΠΟΙ ΘΙ οσιι τηοάπι8, 40 τηϑαϊτηποβ οομπζϊ- 
ΠΘΏΒ, 866. Θα Πθπι ἂρυα ῬΟ]]. Χ. 1064. Οἵ, Ηδβγοῆ. ἢ. ν. Ῥο]]. 1. 1. 

ϑεῖιοῖ. ᾿ἀχάνη μέτρον ἐστὶ Περσιχὸν, ὥσπερ ἡ ἀρτάβη παρ᾽ ΔϊἸγυπτίοις. 

ἐχώρει δὲ μεδίμνους -᾿Δττιχοὺς μέ, ὡς μαρτυρεῖ ᾿Δριστοτέλης. ἄλλοι δὲ 

φασιν ὅτι κίστις ἐστὶν εἴς ἣν χατετίϑεντο τοὺς ἐπισιτισμοὺς οἱ ἐπὶ τὰ 

ϑεωρίας στελλόμενοι. ι 

109. ἀλαζὼν --- μέγας] ΑπρΊϊοθ, ἃ Ὀϊρ ἱπιροβίον. ϑ΄Ί΄ο μέγας φίλος, 
“πδρπβ. ΠΘΡΙ]ο᾽ ((]6.), οἷο. 



ἿΝ ΑΟΉΛΕΝ ν ἱἹ 119. ῬὌΥΙ 

110. ΟΥ, Τθθιι. 6020. ἄπελϑ᾽" ἐγὼ γὰρ βασανιῶ ταύτην --- σὺ δ᾽ ἀπό- 

 στηϑί μοι --- σὺ δ᾽ εἰπέ μοι. 

μόνον] ϑόο! απ. ΟΥ, Ῥδο. 600. 

111. φράσον ἐμοὶ σαφῶς, πρὸς τουτονί] Ῥοβῦ ἐμοὶ γηυΐαΐα οομπδβύγι οὐ] 06 

πόθ] πρὸς τουτονὶ, αποα ὑαπύαπᾶθριη να] οῦ απδηὔαμη βιπηρ]οχ ἀδύϊναβ τουτῳί, 
 ἀμοιηδαπιοᾶμθπι γΥ. 722. πρὸς ἐμὲ ορροβίζατη παροὺ ἀαύϊναπι “αμάχῳ, ἐφ᾽ 

ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. ὭΙΝΤ. Αἀ46 Επτ. Τρ!ν. Τ'., δ25. ὦ 
μῖσος εἷς Ἕλληνας οὐχ ἐμοὶ μόνῃ. ἘΠῚ 5ῖ9 Δοοῖρ᾽ῦ 56}01. Οἷ, Ρ]. 808, πρὸς 

ἐμὲ τουτονί. Αθαπθ Θηΐπι Ὀ6Π6 (ἀταθοῦμη οϑῦ λέγειν τινι οὗ πρός τινα. ΟΥ̓, 
αν. 1245. ἐγὼ γὰρ αὐτίχ᾽ ἀποχρινοῦμαί σοι σαφῶς. ϑορ!ι. Οοά. Β.. 1191. 

οὗτος σὺ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων Ἰ ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. Ἐπγ. Μο(, δ. 
γῇ τε χοὐρανῷ λέξαι. Λοοαβαύνιβ δύ ἰηΐγα 511. ταῦτα δὴ τολμᾷς λέγειν 
- πρὸς ἡμᾶς; 090. λέγει πρὸς τοὺς φίλους, οἴο. ΝᾺΡ. 17. χατερῶ πρὸς 

ὑμᾶς. ἘΠ]. 108. πρὸς γυναῖχας φόμην λέγειν. 931. ἄδω πρὸς ἐμαυτὴν 
 ᾿Ἐπιγένει τὠμῷ φίλῳ. Ῥαο. θῦ8, ἀλλ᾽ οὐχ ἂν εἴποι πρός γε τοὺς ϑεωμέ- 

᾿ς γους. θθ0. πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω. 001. εἴφ᾽ ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽, 
᾿ ὦ φιλτάτη. Αν. 307. φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς --- ἀποθανεῖν οἷο. 

Ἐὰν. Ιοπ. 1020. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι. ΤρΗ. Τ'. 41. 
Λέξω πρὸς αἰϑέρ. ὅϑορ!ι. ῬὨΠ. ὅ80. δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν ] ἐς φῶς ὃ λέξει 

σιρὸς σὲ χἀμὲ τούσδε τε. ὍτΔΟΙΩ, 809. ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι 

τὸ πᾶν. ΕἸ. ὅ20. πολλὰ πρὸς πολλούς με δὴ ] ἐξεῖπας, ὡς οἷο. ΑἹ. 2902. 
ὁ δ᾽ εἶπε πρός μὲ βαί", οἴο. Ἠοτγοᾶ. ΤΥ. 113, ἔλεξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοι- 

πούς. Χοη. Μοπηι. ΤΥ. 2. 30. πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσϑαι (1. ᾳ. τοῖς ϑεοῖς). 
Ἡοπι. Οἅ. τ΄. 288. ὥμνυε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτόν. Τ,γ5. ΧΙΧ, 84. πρὸς τοὺς 
συνδίχους --- ἐϑέλομεν πίστιν δοῦναι. ἨἩγρεοΙᾶ. ἴπ Τριη. Ρ. 84. ἐγὼ γὰρ 
ἔλεγον ἔμπροσϑεν πρὸς πάντας ὅτι οἴο. ΕἸΤΒ]ο᾽α5. οὐ πομαύζιιβ πρὸς του- 

᾿ τονὴ τοδάππί ΟΟΥΔῚ1ῃ ΠΟ, 80. Ἰοραΐο, ἰζὰ αὖ [6 Θχϑιάϊτο ροββὶύ, ΕὙ ΖΒ  ἶι8: 

ΘοΥδπ πὰς βοπίϊοδ (56. τὸν ἱμώντα). ΟἿ, ὅόορῃ. ΕἸ. 1204. πρὸς (ΟΟΥ 81 
ΕἸ 15) πιστὰς χερεῖς (ἐμοί). Ἐπτ. Ηθ6]. 1004. ποῦ τὸ Τρωιχὸν κλέος; ] 

᾿ δείξατε πρὸς ἄνδρας βαρβάρους. ἘοΙδκίαδ, σΟΠ] οἷν πρὸς τουτουὶ (650 ὕθ 

Δα͵ΌΤΟ ΡΟΥ ᾶπο ϑοπὺύϊοδ τη), βου οαπι οβίοπαθτθ τηϊηἰ απίθιη ΤΠ οδθο- 
 ΡοΪΐπ οχίβυϊμηδηβ. Θαοα ρτοραῦ ΜΏ]]ΟΥ. 

ϑοϊιοῖ. ἄγε δὴ σὺ φράσον: Ἀντὶ τοῦ πρὸς ἐμαυτόν" ᾿Δττιχὸν δὲ τὸ τοι- 
οὗτο σχῆμα. ὡς μὴ συνιέντος δὲ αὐτοῦ δείχνυσι τῷ δαχτύλῳ, ἐμοὶ λέγων 

᾿ς χαὶ τουτονί. 

119, ἕνα μή σε βάψω --Ἴ Νὼ ἴθ ἐϊπραι ὑϊπούατα ϑαταϊδηΐοα, 1. 6. 

6 ὅθ ΤᾺ Τα νου οστῖΡ5 τοᾶάδπι. ὅ56[|01: ἵνα μή σε ἐρυϑρὸν ποιήσω 

τῷ βάμματι μαστίξας, οἱονεὶ ἵνα μή σε φοινίξω. Οἵ. 520. μὴ οὐ χατα- 

ξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς (τουτονὶ Ὁ) φοινικίδα. ῬΙδαῦ. ᾿ναα. ΙΥ΄. 8. 61. 

“ἢεῦ Ἐ[Ὀ1] Ῥαπίοοαπι οοτίαπι. Ῥβοπά. 1. 2. ἤῃ. 

βάψω βάμμα] ὙΠοβιη. 798. μανίας μαίνεσθαι. ῬΙ. 10. μέμψιν μέμ- 

φομαι. 419. τόλμημα τολμᾶτον. Ὁ17, λῆρον ληρεῖς. ἂν. 81. νόσον νοσοῦ 

μεν. 42. βάδον βαδίζομεν. 08. ἦρχον ἀρχήν. 849. πέμπειν πομπήν. 

Ῥᾷο. 1560. πόνους πονῶ. ΜΙΤΟΗ. ΔΑἀᾶρ Ἐᾳ. 487. χράγον κεχράξεται. 

1: 
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βάμμα Σαρϑιανικὸν] Ῥατραταθ ἐἰπρθπᾶδθ ἃυυϊ Ποῖτππι Τα 185. ϑαγᾶθβ Βα ὶ- 

ἰδηθθα8 ὑγι θαϊΐαν ἃ ΡΙ]Ϊπΐο Η. Ν, ὙΠ1. δ6. Ηρβγοι.: βάμμα Σαρδιανιχόν. 
τὸ φοινιχοῦν" ϑιώφορα γὰρ ἣν τὰ ἐν Σάρδεσι βάμματα. ῬΑΤΙΜΈΕΒΝ. ΟΝ 
ΡῬαο. 1174. βάμμα Σαρδιανικόν. 1110. τηνικαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπιται βάμμα 

ΑΚυζικηνιχόν. Το. ἃρ. Αὔμπβη. ΧΥ͂. 090 Β. καὶ Σαρδιανὸν χόσμον εἰδέναι 

χροός. Αε]ἴδη. Υ. Η. ΤΥ. 40. τῶν Σαρδιανικῶν --- ὀξυτέρα (ἐσϑής). δϑττοπ. 

ἂρ. Νοιι. Μδγο6]]. ν. 539. 842. ἴπ οαμ ῖθ 8 ΤΟ 5 ὈΟπῚ8Β απούϊἀϊαπᾶ 

σαθοὸ ἴῃ ατάϊδηῖβ ἐδρθύϊθα5. Αθβοῃ. πηι. 1028, φοινιχοβάπτοις 

ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασι. Αἴδμοη. 11. 48 Β. Αοὖ. Αροβί. ΧΥ͂Ι. ΟἸδιι. ΑἸοχ. Ῥαβά. 

1Π. 10. 108. βώμμα γοῦν Σαρδηνιακὸν (5816), καὶ ἄλλο ὀμφάχινον, χαὶ 

χλωρὸν ἕτερον, δοδομιγὲς χαὶ χοχχοβαφὲς εἴς. ϑαϊ!πηᾶβ. δᾷ Τογία]]. ἀθ 
ΡΆ}1. 182. ΑΡ Σάρδεις δαΐοπι Πὺ ΔρΡΡϑ)]αἰίναπι Σαρδιανὸς, οὐ Δ0 60 ΖΣαὰρ- 

διανιχὸς, αὖ Φασιανιχὸς ἃ Φασιανὸς (Α6. 720.) Αν. 08., “καχωνιχὸς ἃ 

“Ἰάκων, εἴθ. Ῥο]ὰχ ὙΠ]. 77. χαὶ Σαρδιανιχὸς δὲ χιτών τις ἐχαλεῖτο. 

Ἠδφιδοϊά. ἀρὰ Αἰμθπ. Ρ. Ὁ14 Ο. δεήει -- πεζὸς ὑποτιϑεμένων ψιλοταπί- 
δων (- ἡτων}) Σαρδιανῶν. ΝΟΙΊΘΝ ρΘηΌ1186 οϑὺ Σαρδιανὸς, Ἐπτ. ΕἾ. 681. 
ΑἸΙα ἴοσιμα, αὖ νἱἀδίαν, οβὺ Σαρδιαχός. Ὗ. δᾷ Ρ]αΐ. εἐοπι. 11. 683. 

ϑοίιοι. βάμμα Σαρδιανιχόν: Ἵνα μή σε ἐρυϑρὸν ποιήσω τῷ βάμματι 

μαστίξας, οἱονεὶ ἵνα μή σε φοινέξω. νῆσος γάρ ἐστι μεγίστη ἡ Σαρδὼ 

περὶ ᾿παλίαν" γίνονται δὲ ἐν αὐτῇ πορφύραι διώφοροι καὶ ὀξύταται. βού- 

λεται οὖν δηλοῦν, ἵνα μή σοι πληγὰς ἐντρίψω. ἢ. (ἀντὲ τοῦ ἐρυϑρὸν, 
φοινιχοῦν. Σαρδὼ γὰρ νῆσός ἐστι τῶν ἑπτὰ, σταδίους ἑξήχοντα Κύρνου 

διέχουσα (ἀπ. Ὁ). ἐν ταύτῃ δὲ γίγνονται πορφύραι διάφοροι καὶ ὀξύταται. 

ἢ ὅτι εἰς τὴν Σαρδὼ τῆς “υδίας πυρρὰ βάμματα γίνεται. βούλεται οὖν 

δηλοῦν ὅτι, εἰ μὴ εἴποις τἀληϑὲς, μαστίζων σε ἐρυϑρὸν ποιήσω τοῖς αἵμασι 

[στίγμασι ]). τὸ δὲ ἀνανεύει χαὶ ἐπινεύει παρεπιγραφὴ, ὑπὲρ τοῦ σαφὲς 

γενέσϑαι ὅτι ἀρνούμενος μὲν ἀνένευσεν, ὁμολογῶν δὲ χατένευσεν. 

118. (ἀνανεύει.)}.] ΟἿ. [γΧ8. 120. 

114, ἄλλως] Τ ΘΙ 66. Δμῃρ]ϊοθ, ὕο 0 ρΓΡροβο. ΟΥὗἮὨ δὰ Αν. 265. 

Ευτ. Μοά. 1029. ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέχν᾽, ἐξεϑρεννάμην. Ῥ]αί, ῬΒδΘά. 

Ρ. 384 Α. ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη. δὶ. μάτην ἄρα, διὰ 

χενῆς ἄρα. Υ͂. ἘΠΠπ|5]. δά Μοά. 1229. 

Β'οθοιί, ἄλλως ἄρ᾽ ἐξηπατώμεϑα: ᾿Ηλιϑίως χαὶ ματαίως, ὡς χαὶ Ὅμηρος 

[1]. ψι, 144] “Σπερχεί᾽, ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεύς." οἱ δὲ 

᾿πττιχοὶ εἰώϑασι. προστιϑέναι τὴν την, λέγοντες τηνάλλως. 

115. “Ελληνικόν γ᾽ ἐπένευσαν)] Οἵ, Επτ. ΤΡ. Τ΄. 045. τίς ἐστιν ἡ νεᾶνις; 
ὡς Ἑλληνικῶς  ἀνήρεϑ᾽ ἡμᾶς εοἴο. Οτγοδῦ. 278. σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ᾽. 
ΘαΡδπα!οπάὰπὶ [υτίαββθ γεῦμα. Βράάθ, ἄταθοο αὐΐᾳι 8 πιοῖ6 ἃδ- 
παπηΐ ἰ501 νἱσῖὶ, 1. 6. Ῥβθαδαγίαθαβ ἀποαιια Θομηἶζο8 δα μποΪ. Ηοῦ ἴδοοὶθ 

αἸοῖῦ βοπθχ Αἰζίοιβ, αὐἷἱὰ τονοτὰ δοίοσθβ ἰϑύϊ ἀτϑοοὶ βαπῦ; βϑρὰ ἱππαϊδ. 

οἰϊδπὶ Ἰοραΐοβ ἰβίοβ ἴδ]805 οὖ βιθοσηδίοβ 6588, πθαθ τϑύθσὰ Ῥθιβᾶβ, ἃ 

4αῖρι5. ΑἸΠΘΗἾΘΠ868 τηθηθῦ π6 ἀθοὶρὶ 858 ρα ἰδηΐασ. ὅἴο ν. 107. Οἀοπιλη αβ 

ἃ ΤΊ ΘΟΥΟ Βα θογπαΐοβ, ἰϑηαιδη ἃ δ᾽ 8100. ΠηΪ8808, ΠΟ τϑύοτᾶ 6886 Οάο- 

τη ηΐα8. (αλλ ΚΘ η8. ΤΠ γδοῖδθ τηδχίμη8 ὈΟ]]Ἰοβὰ οὐαῦ, ν. 108), 56 ποι ἶπ 08 
ΔΠΊα 05. ̓ π}}01105. οὐ οἰἴδυη! παΐοβ οβίθη αἰ. Οα 8. Β8156. ρου σι αν Αἰ1|6- 
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πἰθηβία πη 5.011 8. οὐ α] 1085. οὐ βἰ πη] ]οἰΐαβ, απ Ἰοραύογτ πη πηθ δ} }5. [δ ΠῈ 

[20 1165 Ῥυδθυθαπῦ διιγοβ. ΟἿ, δᾶ 120. 
ϑοῖιοῖ. “Ἑλληνικόν γ᾽ ἐπένευσαν: Τοῦτο εἶπεν ὡς διχιέροντος καὶ τοῦ 

γεύματος τοῦ Ἑλληνικοῦ. ἐπένευσε δὲ μετὰ τὸ περιάγειν τὴν χειαλήν. 

χρὴ μέντοι εἰδέναι ὅτι. ἕνα χαλέσας μιχρῷ πρότερον νῦν ὡς περὶ δύο τὸν 

λόγον ποιεῖται. δῆλον οὖν ὅτι δι᾿ ἑνὸς τοῦ ἐνδοξοτέροι τοὺς δύο χαλεῖ. 

.(110.) αὐτόϑεν δὲ ἀπὸ τῆς ᾿“ττιχῆς, ἐντεῦϑεν. 
110. ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν]Ί Ηοο ἴγρ80 6 Ἰοθο. ϑΠΠ6Υ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ, 

ἢ0Ο 'Ρ80 'π ] 060, ὕ6βρ. 765. Ρ]. 1187. 

118. ἐγῷδ᾽ ὅς ἐστι] Οἵ. δ. ἐγῴδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γε ([. ᾽γὼ) τὸ κέαρ ηὐφράνϑην 
ἰδὼν, τοῖς πέντε ταλάντοις, οἷο. 442. 

Ἀλεισϑένης ---Ἴ ϑυραπαϊαβ ἐστὶ ν6] δηλονότι. ΝοιΙηϊηαύνιιβ ΡΟΠΙ ΤΙ ΡΥ 

αὐϊιδούϊοπθιη (8118 οϑὺ ἴῃ Υ. 480. 

ὁ Σιβυρτίου] ῬΙΡΥΓΟΙ ρα]δοβίγα πηθιηοσγαῦαν ἃ Ῥ]α ΆγΟΠΟ ἴῃ νἱύ. ΑἸΟΪ}. 

6. 8. Ἐοτγίαββο τ] 0]]6 1 αἴαᾳαθ οἰ πδῦ πη. ΠΟΤΉΪΠ 61 οὗ ἃ ΟΟΥΡΟΥΒ ΘΧΟΥ- 

οἰδαθοηθ 8] θη πὶ παιδοτρίβου Π]απὶ 1οθοβο γοοδὺ ποβύου. ΕΠΜΌΙ,. ΟἸΙβΠο- 

ΠΟΙ Β86ΡΙᾺ5 αὖ Π10]]6η) ποία σοτηΐοιβ. ΟΟΠ] ηρΊ σα οαπὶ ὐγαίοπο (ν. 122,), 
αὖ ἰπ Κα. 1878. οὐδ᾽ ἀγοράσει ᾽τ᾽ ἀγένειος οὐδεὶς ἐν ἀγορᾷ.  .4Γ. ποῦ 

δῆτα Κλεισϑένης ἀγοράσει χαὶ Στράτων; ΒῪ. 861. παῖδες ἀγένειοι Στράτων 

χαὶ Κλεισϑένης (Κλεισϑένης τε χαὶ Στράτων Ὁ). 

ϑαϊιοῖ. ἐγ" ᾧδ᾽ ὅς ἐστι: Τὸ ἐγ δα ἀντὶ τοῦ ἐγὼ οἶδα. οὗτος δὲ ὁ Κλει- 
σϑένης ἀεὶ τὸ γένειον ἐξυρᾶτο πρὸς τὸ ἀεὶ φαίνεσϑαι νέος" διὸ εὐνούχῳ 

αὐτὸν εἰχάζει. 

1190. ὦ ϑερμόβουλον πρωχτὸν}] ὦ ϑερμόβουλον σπλάγχνον οχ Βα ρΙἀ 5 

Μοάρα οοτηραγανὶὺ ΒΟ ο] δία: αἀαδθ νοσρα Ποᾶϊθ ἰπ 111ὰ ἔθα]ὰ πὸπ Ἰορπη- 

ἰὰτ. ὈΙΝῸ. ἘΕχ Αθρθὸ οἷὰβ δυὺ Ῥε]ϊαβίπ. βαπιρία 6888 θὰ ΒΒΡΙΟ ΙΓ 

ΕΠΙπβ] οἷα ἰῃ Μα5. στ. 11. 2. Μοάραθ οηΐπὶ Ῥϑυβοπᾶπι ἴῃ ἄθρθο [μιῖ580 

Οἷατο ἄἀοοογο 586}0]1. Επν. Μρά, 108. Αἃ Ῥο]ϊαάαβ ργορὈΠἰῦου οὰ τοΐουῦ 
ΝδιΟΚ.: ἴῃ 60. Θηΐηι ἀνιηδΐο Μοάθδθ ἔῖβ86. ρᾶγίθϑ. 

ἐξυρημένε] Οἵ, ΤῊ. 191. σὺ δ᾽ εὐπρόσωπος, λευκὸς, ἐξυρημένος, οἷο. 

Αἴμοῃ ΧΙ. 528 Ε', γυγαιχείαν δὲ στολὴν ἔχοντα καὶ κατεξυρημένον τὸν 
πώγωνα καὶ χαταχεχισσηρισμένον. ἸΤΥ͂, 170. ξυρούμενοι χαὶ λειαινόμεγοι. 

ΝΙΊΟΟΙ. Τγηὰπι. Η δὲ. χατεξυρημένον εὖ μάλα γυναιχώδη τε καὶ ἄναλκιν. Ῥ]αῦ. 
ΡΟ]. 1. 841 Ο. ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα. 

ϑοῖιοῖ. ὦ ϑερμόβουλον: Παρῳδίᾳ χρῆται" ἔστι γὰρ ἐν τῇ Μηδείᾳ [Ὁ] 

Εὐριπίδου “ὦ ϑερμόβουλον σπλάγχνον." οὗτος οὖν σχώπτων Εὐριπίδην 

προσέϑηχε πρωχτὸν παρὰ προσδοχίαν. 

120. Οὗ Αδβορ. ΕὰᾺ}. 44. ὦ πίϑηχε, σὺ δὲ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων τῶν 
ἀλόγων ζώων βασιλεύσεις; δος αἰοῖῦ 56ποχ Αὐδουβ ααἷα δοίουῦ 1116 αὶ 

ΟΘΌΠΌΘΝΪ ραιΐοβ βυβύϊμπουῦ ὈΔΥΡᾶπῚ Τἶβιιβ οχοϊίαπμαϊ ὁδπδα ἰᾶγνᾶθ δα ]Π]ρἃ- 

ἕδη ρου. Ῥαγοᾶϊα δυΐοπὶ Πᾶθο βαπῦ γοῦϑιιβ Ασομ] οοποὶ 80 βομο]ϊαβία 

βοιναίϊ, τοιήνδε δ᾽, ὦ πίϑηχκε, τὴν πυγὴν ἔχων. “ἸΠΏΠΠΟ πῸΠ ῬδΙοϊα 

 μρᾷ γοῖὰ ]Ιοοίϊο οϑὺ τοιάνδε --- πυγήν᾽᾽. (Βε6πη11.).. Ῥαπδθϑίϊιβ πέϑηκος 

δυδϊοθαῦ: ν. ΕὟ. 347. 
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ϑοϊιοῖ. (τοιόνδ᾽, ὦ πίϑηχε: Καὶ τοῦτο παρῴδηχεν ἐκ τῶν ᾿Αρχιλόχου ἐπῶν 

(ἐπῳδῶν ἨτβοΗκ. ΒοΙρΡΚ.) 

“τοιήνδε δ᾽, ὦ πίϑηχε, τὴν πυγὴν ἔχων.) 

121. ἐσκευασμένος] ΟΥπαῦα8, ΑΠρΊο6 σοῦ ἃρ. ΟἿ, 739. χοίρους γὰρ 

ὑμὲ σκευάσας φασῶ φέρεν. ΤῊ, 5ὅ91. αὐτὸν --- ὥσπερ γυναῖχ᾽ ἐσχεύασεν. 
122. οῖθα οὐ δήπου Στράτων 5'π6 ᾿πίουσοραύομβ ποίδ Τορυδθβοπίδυϊ 

ἀορορθαπύ. Ὀδβαυγραίασ οὐ δήπου γν60] οὔτι που Θοάθπὶ ἴθυ βϑοηβὰ απὸ αἴθθ- 

τοηῦ ποβίγαϊοβ, ΞΌΣΘΙΥ 1 οαπποῦ 6 ϑίταῖο. Υ. ΝΡ. 1260. Ῥδο. 1211. 

Αν. 2690. 442. 1,γ8. 8594. Πδη. ὅ22. 526. 0]. 827. 8329. 756. ΒΌΡΙΕΝ 
ῬῊΪ]. 1238. ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; οὔτι που δοῦναι νοεῖς. ἘΠΜ. ἘΒΘοΐα ΕἸπι8- 
1οἰὰ8β. Ααᾶο Εᾳ. 900. ϑορῃ. Απί. 880. οὐ δή πού σέ γ᾽ οἴο. Οεᾶ. ΒΚ. 1472, 
οὐ δὴ κλύω που εοἴο. Εὰγ. Ἠδ]. 90. 475. 641. ῬΙαῦ, Βδρ. Π. 8602 Ὁ. οὔτε 

που οἴει, ἔφη --- ἤδη ἱκανῶς εἰρῆσϑαι. ϑγιῃρ. 194 Β. ΑἸο. 1. 118 Ε΄. 

1,78. 208 ἢ. Τμρδοῦ. 140 ἃ. “Ηοο αἰῆογαπῦ αὐαοὰ οὔτε που Ἰονθπὶ ἴδη- ᾿ 

ὑππῃ ΠΌΠΟΙ 6 πἰχᾶπη οοὐΐο πα οἷο ΘΟΠ]Θοὔγα ΠῚ ΘΧΡΙΟΠΙῦ, οὐ δήπου γο1Ὸ ἴπ΄ 

Το 5815 ΡῬΓΟΡΔΌΠΙ ρ,ᾶγθη οοπίϊηοῦ ἰπίουτορδύϊοπθιῃ." (ΒὙΪΌΖΒο. δ. 

Ἔδη. 5260.) 

Στράτων] 6 60 γἱᾶθ δὰ 118, : 
ϑοίοῖ. οὐ δή που Στράτων: Καὶ οὗτος χωμῳδεῖται ὡς λωβώμενος τὸ 

γένειον καὶ λειαίνων τὸ σῶμα ὡς Κλεισϑένης" ὥς φησιν αὐτὸς ἄριστο- ᾿ 

φάνης ἐν ταῖς Ὁλχάσι “παῖδες ἀγένειοι. Στράτων." 
128. χάϑιζε, σίγα] ἘΌΓΙα]ἃ 50]ΘΙΏΠῚ5 ἰπ ΘΟποϊοπῖθαβ. Οἵ. ὅθ. χάϑησο 

σῖγα (]. σίγα). ὕεβρ. θ90ῦ. σέγα, κάϑιζε. Ἐς]. 180. παῦσαι λαλῶν, κά- 
ϑιζε. ΤῊ, 381. σίγα, σιώπα (χάϑιζε). 

124, ἡ βουλὴ καλεῖ ---Ἰ ϑοΙο απῦ Θπῖπὶ ΑἴΠ6η15 Ἰοραῦ ρα ]1οὶ ἰπ ΡΩΝ 

Π60 ξενίζεσθαι. Ὗ. ῬΟ]]. Υ1Π. 188, ΚΟΒΤ. Οὗ, Εᾳ. 1404. χαί σ᾽ ἀντὶ τού- 

των ἐς τὸ πρυτανεῖον χαλῶ. 281. 709. Ῥαο. 1084. βδη. 704. θη. Ρ. 850. 

ἡ βουλὴ δὲ ἡ μὴ κωλυϑεῖσα ἀκοῦσαι τἀληϑῆ παρ᾽ ἐμοῦ οὔτ᾽ ἐπῴνεσε τού- 

τοὺς οὔτ᾽ εἷς τὸ πρυτανεῖον ἠξίωσε χαλέσαι. χαίτοι τοῦτ᾽ ἀφ᾽ οὗ γέγονεν. 
ἡ πόλις οὐδεὶς πώποτε φήσει παϑεῖν οὐδένας πρέσβεις. ΑΘ50ῃ. Π. δθ. 

χαὶ τοὺς πρέσβεις ἡμᾶς, εἰ δοχοῦμεν ἄξιοι εἶναι, ἐπαινέσαι καὶ καλέσαι 

ἐπὶ δεῖπνον εἷς τὸ πρυτανεῖον. Ατρ. Πθπι. ΟΥ. ΧΙΧ, ἔϑος γὰρ ἦν τοὺς 

χαλῶς πρεσβευσαμένους εἷς δημόσιον ἄριστον χαλεῖσϑαι. 

125. ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη;] 1. 6. ἀγχόνης ἄξια. ΝΟππ6 Πδᾶθ0 
ΒΌΒΡΘΠαΪΟ αϊρπηδ βαπὺ Επτ. ΒΔΟΟΙ. 240. ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης 
ἐπάξια (ἔστ᾽ ἄξια) ---; Ἠδργ. 240. χαὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας. ΑἸΟ. 281]. 

Αθβοῃ. ἔππι. 6906. νῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽ ἢ φάος βλέπειν. ϑὅορῃ. Οδά. 
Β. 1874. ἔργ᾽ ἐστὶ χρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. Ἀρδομίπη. Ρ. 838, 18, 
ἀγχόνη τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν χαὶ λύπη τούτῳ. Τακιοῖαη. Τίπιοπ. 46. ἀγχόνη γὰρ ἂν 

τὸ πρᾶγμα γένοιτο αὐτοῖς. Τῖοάᾶ. 510. ΧΧΥ͂. Ρ. 612. ἑαυτὰς δ’ ἀγχόνης 
ἀπέπνιξαν. Ὕ68ρ. 6860. ὃ μάλιστά μ᾽ ἀπάγχει. Νὰ. 988. ὥστε μ᾽ ἀπάγ- 

χεσϑ', ὅταν ---. Τογοπύ. ῬΒοτμι. ΙΥ̓. 4. ὅ. “Αα τοβύϊμη τὰϊῃὶ ααΐϊᾷοπι ΤῸΒ᾽ 
τοα τὺ Ρ] απ ββαπηθ.᾽ Υ. ΜΌπκ. δα Α1ο. 238. Ῥῆαυρκ. δὰ Ηρ. 247. , 

ϑοϊιοῖ. εἰς τὸ πρυτανεῖον: Ὥστε ἐχεὶῖ εἶναι τοὺς πρέσβεις παρὰ ᾿4ϑη- 
γαίοις. ᾿ ν 
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Ι ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη: Ἢ διαφορὰ τοῦ ὀνόματος ἐν τῷ τόνῳ. ὀξυτό- 

᾿ς γῶς μὲν γὰρ τὸ εἶδος τοῦ πάϑους, βαρυτόνως δὲ τὸ σχοινίον χαὶ ὁ βρόχος." 

120. χἄπειτ᾽ -- δῆτ᾽] Οἷ. Αν. 1217. 911. Ἐπτ. Α]ο. 838. Υ68ρ. 1188. 
ἔπειτα παῖδας χρὴ φυτεύειν χαὶ τρέφειν ---; 

στραγγεύομαι] 1. ᾳ. διατρίβω. Μοτοτ. Τογϊναΐαπι ἃ στράγξ σαὐΐα, 
αυδ6 Ἰοπίθ (συὐξας1π|) οδαϊῦ. ΟΥἉ, ΝᾺΡ. 131. τέ ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 

ἀλλ᾽ οὐχὶ χόπτω τὴν ϑύραν; Μδοποπ. ἀρ Αὐμθη. ὅ80 Ε. στραγγεύομενον 

 (γυϊρο στρατ.) ὁρῶσα περὶ τὰς συμβολάς. ΤοΙοῦ, ἀρὰ 5το"». ΕἸ. ΧΟΥΤΙ. 
 ἐπιϑυμῶν στραγγεύεται. 

ςς 127. Οὑπι Ποο Ἰοο0 οἵ. Ἐρ0]. 11. ὀφϑαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει 

δόμων. ῬΒογθογαῦ. ἴπ ΒΕΚΚ. Απροά. ρΡ. 899, οὐδεὶς γὰρ ἐδέχετ᾽ οὐδ᾽ ἀνέῳγέ 
μοι ϑύραν. ἘΡοΟΪ. 11. 487. οἷς οὐ πὺρ οὐ σίδηρος οὐδὲ χαλχὸς ἀπείργει 

μὴ φοιτᾶν ἐπὶ δεῖπνον. Ῥὶπά. Ν. ΙΧ. 2. ἔνϑ᾽ ἀναπεπταμέναι ξείνων 
γψενίχανται ϑύραι. Ἰδῦμπι. 11. ὅθ. οὐδέ ποτὲ ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις 

 ὑπέστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν. ὅϑο]οπ. ἃρΡ. Πριη. ἡ. 422, οὕτω δημόσιον 

᾿ χαχὸν ἔρχεται οἴχαϑδ᾽ ἑχάστῳ, [ αὔλειοι δ᾽ ἔτ᾽ ἔχειν (ἃ Ο6 16, ἃπ εἴργειν Ὁ) 
οὐχ ἐϑέλουσι ϑύραι. ΑοΒοῃ. ἂρ. 1382, δαχτυλόδεικτον δ᾽ οὔτις ἀπειπὼν 

εἴργει μελάϑροων, “Μιηκέτ' εἰσέλϑης τάδε" φωνῶν. ϑὅορῃ. Θοᾶ. Ο. 1670. ἐν 

᾿ πύλαισι --- πολυξένοις (Ἅιδου). Ἐγ. ΤΡΙ. Δ. 840. χαὶ ϑύρας ἔχων ἀκχλή- 

στοὺς τῷ ϑέλοντι δημοτῶν. ΑἸο. 82, τἀμὰ δ᾽ οὐχ ἐπίσταται 1 μέλαϑρ᾽ 

ἀπωθεῖν οὐδ᾽ ἀτιμάζειν ξένους. 018, δόμον ἀμπειάσας δέξατο ξεῖνον. 

ΘΙ]. 200. χλήϑροις ἂν εἰργόμεσϑα (ἰ. ὁ. ΟὈ͵] οοὔ8. οἸα αβύῦτ 5 ἀοπιο 
᾿ς ρχρΙαβὶ Θ58601η15). ΕἸ], 857. οὐχοῦν πάλαι χρῆν τοῖσδ᾽ ἀνεπιτύχϑαι πύλας. 

ΕἾ Ἐὰν. ΕῪ. 8604, 19. τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ (λέγοντας) τῇ σῇ (σῆς 
ὡς) πονηροὺς κλῆϑρον εἰργέτω στέγης. Ἰβοοτ. ΟΥ, ΧΥ͂, 8 184. ἀναπεπτα- 

᾿ς μέναις αὐτὸν ἐδέχοντο ταῖς πύλαις. Ῥτονογθίαπι “νεῳγμέναι Μουσῶν 

ϑύραι τηθπηογαῦαγ Ζθποῦ. 1. 89. ΑἸϊὰὰ ὑπεί τις ἐν Κύδωνος (ἐπὶτῶν φιλο- 
ξένων χαὶ πρὸς ὑποδοχὴν ἑτοίμων) ἸὈϊᾶ. 11. 49, 1)6 οοῃδίχιοίοπο ἕενί- 

ζειν --- ἴσχει οἵ. Ἡοτοά. 111. 77. ἔσχον τε βουλομένους τοὺς ἑπτὰ ἐς τὸ 
πρόσω παριέναι. Υ. 91. χαὶ τὸν, φρασϑέντα τοῦτο, οἶχτός τις ἴσχει 
ἀποχτεῖναι. ΤΠΘορη. 815. βοῦς μοι ἐπὶ γλώσσῃ -- ἴσχει κωτίλλειν καί- 

περ ἐπιστάμενον. Ἐπτ. ΤρΡΗ. Δ. 061. καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλ- 

λειν στρατόν. Ἀο]ΐδη. Η. Δ. Υ. 89. αἰδὼς δὲ ἔσχει αὐτὸν φρουρεῖν. ὥορῃ. 

Οεα. ΝΠ. 129. χαχὸν δὲ ποῖον --- εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδϑέναι; ῬΆΪ]. 1408. εἴρξω 

πελάζειν. Ἐπὰν, Ἦδο. 867. εἴργουσι χρῆσϑαι. Απάᾶγ. 811. μόλις δέ νιν -- 
ἀρτῆσαι ϑέρην | εἴργουσι. Τ)6πι. Ρ. 849. ἐξέχλειον λόγου τυγχάνειν τοὺς 

ἄλλους. 

τούσδε ξενίζειν] Οἵ, 1601. Ὑ68ρ. 880. τοεουτονὶ τρέφειν κύνα. Ἐρ0]. ὅ80. 
ἔσχει] ΔῸΧ ΥΑΥΟΥ ἃρπα οοπιοοβ. Οἵ. Ῥᾷο. 949. οὐδὲν ἴσχει πλὴν τὸ 

πρόβατον ἡμᾶς. Τ,.γ8. 05. χαλεπὸν -- ἴσχειν αὐτάς (τὰς χεῖρας). Εκ. 724. 
μηδὲν ἡμᾶς ᾿σχέτω. εΒρ. 1204, Νὰῦ. 9885. ΕμρΟ]. Π|. ὅ87. ἔσχε δή. 

Απέϊριι. οοπι. ΠΠ. 46. ἔσχε, τὸν ὠδὸν λάμβανε. 

ϑοῖοῖ. τούσδε ξενίζειν: Παροιμία ἐπὶ τῶν πολλοὺς ξένους ἀποδεχομέ- 

3 ρῶν; (Οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ ϑύρα. μέμνηται καὶ Εὔπολις ἐν «Ῥίλοις 

“γὴ τὸν Ποσειδῶ, οὐδέποτ᾽ ἴσχει ἡ θύρα." 
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χαὶ Καλλίμαχος ἐν ᾿Εχάλῃ [Ἐν. 417 
“τον δὲ ἑ πάντες ὁδῖται 

ἦρα φιλοξενίης" ἔχε γὰρ τέγος ἀκλήϊστον." 
χαὶ Πίνδαρος [Νοπι. ΤΧ, 4] 

“ἔνϑ᾽ ἄρα πεπταμέναιν ξείνων ἕνεχεν ταῖν ϑύραιν:" 
λέγει δὲ περὶ τῶν πρυτάνεων, διότι αὐτὸν μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως στρατευό- 

μένον καὶ πονοῦντα οὐ δέχονται, τοὺς δὲ πρέσβεις ξένους ὄντας χαὶ 

ξενίζουσιν ἐν αὐτῷ. ἴσχει δὲ ἀντὶ τοῦ χωλύει ἢ ἀποκχλείει. “ἄλλως. οὐδέ- 

ποτε ἐχώλυσεν ἢ ἀπέχλεισεν. ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῶν πρυτάνεων, χαϑὸ ἐπὶ 

ξενίαν χαλοῦσι τοὺς ἀφιχνουμένους.) 

128, Οἷ, ὅόορῃ. Α1. 4606. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν --- χαὶ δρῶν τι χρηστὸν εἶτα 
λοίσϑιον ϑάνω; ἘὺπῚ. Μρά. 1121. ὦ δεινὸν ἔργον παράνομόν τ᾽ εἴργα- 

σμένη ---. Ἀν. 1115. ὦ δεινὸν ἔργον χαὶ σχέτλιον εἰργασμένος. ῬῚ. 445. 
Ἀπάαοοϊά. Ρ. 19, 48. [ 

δεινὸν καὶ μέγα] Οἵ. ΤῊ. 681. πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα. Ῥαα. 403. χαί, 

σοι φράσω τι πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα. 

120. μφίϑεος] Ἠυ)ὰ8 ορογὰ αὐ νυ] ἴπ ρατᾶπάδ Ρϑθθ, αὐΐα 5οϊῦ Ῥϑδοῖβ 

ΘῸΠῚ βὑπμαϊοβι πη 6586. αὖ ραύοῦ 6 νυ. 40. 

180. ταυτασὶ --- ὀχτὼ δραχμάς} δειχτιχῶς. Οἵ. 900. ταυτησὶ δραχμῆς. 

980. ταυτασὶ - οδῦ οὔϊδιη Τγβ. 6035. ιΙαύϊοα (ἐφόδια) οἱ ἀαῦ, αὰ886 ΒὰρρΡ8- 

αἰΐατο ποϊποσϑηὺ Ῥυγίδποβ. Υἱᾶθ νυ. ὅ8. 

ὀχτὼ δραχμάς] Ἠδηο πηργοθάθιῃ οἱ αὖ Ἰοραΐο ἀδῦ, ΠΘΠῚΡΘ ῬΓῸ β᾽ Πρ. Π15. 
ἀἴθθαβ Ὀίπαβ ἀγδομπηδβ (οἵ. 6060). ΒΙάαϊ οπΐπι 106 0 Αὐμοπῖβ δὰ Τ8οθ-΄ς 
ἀδοιηοηδ, οὖ νἱοθ γοῦβδ, ἔαϊΐ, Ὑ. Ηοτοά. ΥἹ. 120. Ὥρμ. Ρ. 390. τρεῖς μῆνας 

ὅλους ἀποδημήσαντες (165 81) χαὶ χιλίας λαβόντες δραχμὰς. ἐφόδιον ([. 

ἐφόδια) παρ᾽ ὑμῶν. 

182. τῇ πλάτιδι] Ὄχοτ!. Οὗ, ΤΠ απ. Ρ. 1010. Πλαγγὼν --- ἐπλησίαζεν αὐτῷ. 
Ἐπτ. Απᾶγ. 24, χἀγὼ δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίχτω κόρον  πλαϑεὶς᾽ ᾿ἅχιλ- 
λέως παιδί. Δο50ῃ. Ῥτοτη. 904. μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ΞΌΡΗ. Τὺ. 17, ῬὨ]. 677. Ορα. ΒΗ. 1100. ΕἸ]υβάθῃ οὐἹρὶπὶβ νοῦθ ἐμσελά- 

τειρα (οἴ. ὅορῃ. ΤΥ. 1606. πρὸὴν τῆσδε χοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτεὴ ἀδὰ8 Θβῦ 

ΟΔΙΠΠπμδομι8, τοὺς αὐτῷ σχοτίους ἐμπελάτειρα τέχεν. ΟΥ, ΒΙομῆ, δᾶ 

Ῥτοπι. 927. 
ϑοῖιοῖ. χαὶ τῇ πλάτιδι: Τῇ γυναιχὶ, παρὰ τὸ πελάζειν τῷ ἀνδρὶ χατὰ 

τὴν χοίτην. ἣ [ 

133. χεχήνετε] ΟἿ. δὰ Βα. 1268. τῇ χεχηναίων πόλει. ἘῪ. 49. ἀνέχασχον 
εἰς ἕχαστος ἐμφερέστατα ] ὀπτωμέναις χόγχαισιν ἐπὶ τῶν ἀνϑράχων. ἱ 

ϑ'οῖιοῖ. (πρεσβεύεσϑε: ᾿ἀντὶ τοῦ πρέσβεις πέμπετε. τὸ δὲ χεχήνατε) ἐξα-, 

πατᾶσϑε χαὶ ἐνεοί ἔστε. 

184. Θέωρος] πυπο ἴῃ ΝΡ. 899. ποίδξ ἰᾳπαῦθδπι Ῥου] σα, ἴῃ Υ 68Ρ. 42. [ 

4160. 596. 1286. ἰᾳπαιδπι Δα α]αΐοσομ. Ηοο Ἰοθο στοαὶ γαύϊοποιῃ Ἰορσαύομϊβ. 

αὰὰ ἀρίαποῦιβ πογαῦ ἀραιὰ διία!οθπὶ ΤΉ γδοιμη τοροσι, ΑὐΠΘηϊοπβίαση δχηΐ- 

ΟαπΠ|, ἃ 400 Οορίδβ διιχ  ] ατθ5 δααιοῖί. ΒΕ. Ῥυοάποῖζαν ῥυΐπια ἴῃ Σιτάλκους, 
αὖ ἂρ Ηδιτη. 11. 407, 
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ϑοῖιοῖ. προσίτω Θέωρος: (Οὗτος ἐπὶ χολακείᾳ χωμῳδεῖται.) ὁ χῆρυξ 
χαλεῖ ἄλλον πρεσβευτὴν ἐλϑόντα παρὰ Σιτάλχους τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως, 

πρὸς ὃν ἦσαν ἀποστείλαντες αὐτὸν ᾿4ϑηναῖοι" οὗτος δὲ ἐχαλεῖτο Θέω- 

ρος. μέμνηται δὲ αὐτοῦ ποτὲ μὲν ὡς ἐπιόρχου, ὡς ἐν Νεφέλαις [3997᾿ 

(φησὶ γὰρ “εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρχους, πῶς δῆτ᾽ οὐχὶ Σίμων ἐνέπρη- 

σεν ] οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; χαίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ ἐπέορχοι.,)) 
ποτὲ δὲ ὡς ἐν τοῖς Σ:φηξίν [20]. (εἸσχηρύττεται δὲ ἀντὶ τοῦ καλεῖται ὑπὸ 

τοῦ χήρυκος.) 

185. εἰσχηρύττεται] ὅορ!ι. ΕἸ]. 090. ὅσων γὰρ εἰσεκήρυξαν βραβῆς 1 δρό- 

μων διαύλων ἀϑλ᾽ οἵο. 

137. ϑοϊοῖ. οὐχ ἄν γ᾽ εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερες: Τοῦτο διὰ μέσου ὁ 
“Ἰικαιόπολις. οὐχ ἂν ἔτριννας τὸν χρόνον, εἰ μὴ πολὺν μισϑὸν ἐλάμβανες" 

τὸ γὰρ ἔφερες ἀντὶ τοῦ ἐλάμβανες, ἐβάσταζες. 

138. χατένιψε -- ἔπηξ᾽]] ὅὃ0. ὁ Ζεὺς δυὖ ὁ ϑεός. ὅϊἴῖο νέφειν, ὕειν, 

χαλαζᾶν, βροντῶν, ἀστράπτειν, χιονίζειν, οἴο. Οὗ, ΝᾺΡ. 96Ό. κεῖ χριμνώδη 

χατανίφοι. ϑΙΠ0οΥ Ἡδγοά. 11. 22. εἰ ἐχιόνιζε χαὶ ὁσονῶν ταύτην τὴν 

χώρην. Εὐϊρίάα ἀαΐοθπι ΤῊγδοΐα, αὖ πη θα8. πούαπι οϑῦ. ἔπγ. Ηθο. 81. 

τῆν χιονώδη Θρήχην. Απᾶν. 215. Θρήχην χιόνι τὴν χατάρρυτον. ΟΥ0]. 532. 
ὅταν δὲ βορέας χιόνα Θρήκιος χέῃ. Ποπι. 1]. ξ΄. 227. Ἠοτ. Οά. 111. 25. 10. 

(Εῤ εἶνε οἀπάϊάδηι ΤΉ τδοθη. ϑαΐ. 11. ὅ. 41. “Εὐγὶὰβ ΠΙΡΟΓΠὰ5. οδπᾶἃ 

πἶνο οοηϑραοῦ ΑἹρο8.᾿ 
140. Θέογνις] Ηπμηο ἰπαπδπι {τρί ατη ροδίαπι Ρουβίσ πρὶ ἴῃ ΤΉ οβηη. 170. 

ὁ δ᾽ αὖ Θέογνις ψυχρὸς ὧν ψυχρῶς ποιεῖ. Ἦσοο δαΐοτη Ἰοο0 ἰχοοίθ 8] "η1- 

βοαὺ ἐαπίαγατη πἰνίαπη οὐ ἰδηνὶ {τἰροτὶβ ἴῃ ΤὨγδοῖα ὀδιβᾶπι ἔπι1586. απ 

ΤΕΘορ 5 ἤππο ΑὐΠΘπἶβ ἀοοποῦὶς {γριὰ 8. 888. ἰγαροθαϊαβ. ΒΕ. 
ἠγωνίζετο] Οοτἰαθαῦ ἴπ οογύαπιϊπθ ἀγδιηαίϊοο. ΟἿ. Ὑ6Βρ. 1479, 
ϑεῖιοι. ὅτ᾽ ἐνθαδὶ Θέογνις: Οὗτος ὁ Θέογνις τραγῳδίας ποιητὴς ψυχρός. 

χωμῳδῶν οὖν αὐτὸν (παρίστησιν ἡμῖν τὴν πολλὴν χιόνα, διὰ τὴν τούτου 

περὶ τὰ ποιήματα ψυχρότητα.) τὸν ψυχρὸν οὖν τῷ ψυχρῷ παρέβαλεν. 

πάνυ δὲ χαριέντως ἔσχωψε. 

141. Τὸ ϑ΄ΐαϊοο Ὀϊοάοτιβ ΞἸοα]α5, Σιτάλχης ὁ τῶν Θρᾳχῶν βασιλεὺς 

παρειλήφει μὲν βασιλείαν ὀλίγης χώρας, διὰ δὲ τὴν ἰδίαν ἀνδρίαν χαὶ 

σύνεσιν ἐπὶ πολὺ τὴν δυναστείαν ηὔξησεν, ἐπιεικῶς μὲν ἄρχων τῶν ὑπο- 

τεταγμένων, ἀνδρεῖος δ᾽ ὧν ἐν ταῖς μάχαις καὶ στρατηγιχὸς, ἔτι δὲ τῶν 

προσόδων μεγάλην ποιούμενος ἐπιμέλειαν. Οἵ. Τπαο. 11. 90 ---100. Μου- 

ὕπαπι ΘΠ 6586 ῬΆ.]10 Ῥοβὺ ἃππαπι ἀ. Οὐ. 424, Ἰθιηβ ἱπιίϊο (Ο]. 89, 1), 

Ο μαχταὺ ΤΗυογ 465 ΤΥ. 101. ϑοοῖπβ δαΐθπι ΑἸΠΒΠΘηἸθηβίππι ἴαοῦιβ οὐαῦ ἃ ΠΠῸ 

Ε΄ Ὁ. 481. (Ππυο. 1. 29). 
145. χαὶ δῆτα] ΟἿ. Υε8ρ..ὄ 18. Αν. 511. ἘΠ6]. 8378. 385. οἷο. 
φιλαϑήναιος --Ἴ ΟἿ, γε 8ρμ. 282. Οὗ Ἐφ. 782. ὁτιὴ φιλῶ σ᾽, ὦ 4ημ', 

᾿ ἐραστής τ᾽ εἰμὶ σός. 1841. ὦ “1ῆμ᾽, ἐραστής εἶμι σὸς φιλῶ τέ σε. Ἴοπη. 
Ρ. 439. εἶναί τε τὸν Φίλιππον αὐτὸν --- φιλαϑηναιότατον. Τπιοΐδῃ. Τ)6Π|. 

ΟΠ 66. 42. οὕτω μανικῶς φιλαϑήναιος ἦν. Ὥθηι. Ρ. 1459, 21. φασὶ μὲν, ὦ 
ἥ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, φιλεῖν ὑμᾶς, φιλοῦσι δ᾽ οὐχ ὑμᾶς ἀλλ᾽ αὑτούς. ΤΊ ΠΆΤΟΠ. 

ἮΙ, 22. φιλεῖν ὑμᾶς φάσκοντες χαὶ πράττειν ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως ἀγαϑῶν, 
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5080]. Ῥαο. 289. “ἅτις --- πρεσβευόμενος εἷς ᾿ϑήνας ἠράσϑη τῆς αὐτῶν 
πολιτείας. Ἀπαχῖρρὶ ἴαρθυ]α «Φιλαϑήναιος ἱπδοτῖρία ἐπὶ, Οοπίτα Ὠδπι. 

Ῥ. 439, 27. μισαϑήναιος. Οδ. υἱύ. Ἶ 

ὑπερφυῶς) ϑαφτᾶ πιοάπτῃ. ΟἿ, Ερ0]. 886. ΒΙομπι. α]. Ῥοιβ. 825. 

ϑοῖιοῖ. (χαὶ δῆτα φιλαϑήναιος: Τὸ φιλαϑήναιος προπαροξύνειν δεῖ, ἐπεὶ 

τὰ εἰς ος λήγοντα προπερισπώμεγνα ἁπλᾶ ἐν τῇ συνϑέσει ἀναβιβάζει. τὸν 

τόνον, οἷον δῆμος ᾿“ριστόδημος, πῶλος ἐχέπωλος" καὶ Ὅμηρος [Π]. “1. 458]. 

““Θαλυσιάδην ἐχέπωλον᾽" χνεφαῖος ἀχροχνέφαιος, ὀμφαῖος πανόμφαιος, 

ἀρχαῖος φιλάρχαιος. οὕτω καὶ φιλαϑήναιος.) Ὺ 

148. ἐραστής] φιλεῖν οὐ ἐρᾶν δοᾶθπι τη0ἅ0. οοπ]ιπρὶ ποβίου ἰπ Εα. 782. 
ὁτιὴ φιλῶ σ᾽, ὦ δῆμ᾽, ἐραστής τ᾽ εἰμὶ σός. 1341. ὦ δῆμ᾽, ἐραστής εἶμι 
σὸς φιλῶ τέ σε. ἘΠΜ. Αἀάθ Απδᾶχ]]. οοπη. 1Π1. 848. ὡς ἐρῶσι χαὶ φιλοῦσι; 
χαὶ σύνεισιν ἡδέως. Χοπ, Ηΐοτ. ΧΙ. 11. ὥστε οὐ μόνον φιλοῖο ἂν ἀλλὰ 
χαὶ ἐρῷο. ῬΙαῦ. Βγυΐ. 296. Βροῦτον δὲ λέγουσι δι’ ἀρετὴν φιλεῖσθαι, 

μὲν (4111.51) ὑπὸ τῶν πολλῶν, ἐρᾶσϑαι δ᾽ (τη 811) ὑπὸ τῶν φίλων. 

ἀν. 1279. ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. ῬΙαύ. αοτρ. 481 Ὁ. 

ἐρῶντε -- ἐγὼ μὲν ᾿Δλκιβιάδου --- σὺ δὲ τοῦ τε ᾿4ϑηναίων δήμου οἷο. 

14. ΑἸο. 1. 182. δημεραστής. 8680]. δὰ ΡΙαῦ. ὅδ0. Θρασύβουλος ἐραστὴς 

ὧν τῆς δημοχρατίας. : 

ἐραστὴς --- ἀληϑής] ΟἿ. Ἑύτ. Βαρρ]. 810. φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος. 

Οτἴοβί, 418. οὐ σοφὸς, ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυν φίλος. ϑαργ!]. 870. 

φίλοις ἀληϑὴς ἦν φίλος. 

ὥστε χαὶ ---Ἰ Οὗ, Αν. 1290. ὠρνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ 
πολλοῖσιν ὀρνίϑων ὀνόματ᾽ ἣν κείμενα. Ἐᾳ. 319. Νὰ. 618. ; 

144. ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽] 6 ΠΙΟΥΘ γϑύθυτιπη πΟΙηΪπἃ ἔΟΥΓΙΠΟΒΟΤΌΠΙ 

ῬΌΘΙΟΓΙΠΙ οὖ ΡῈΘΙ]ΔΓῚΠῚ ᾿ΠΒΟ 6 Π61 Ῥδυ ΘΟ Ρ5, 18 ππ|15, οουθ οἱ θὰ. ἉΥΘΟΤΈΠΩ, 

αἰχίπηαβ δα δυϊάδπι 85. ν. χαλοί. ΚΌΞΤ, δὰ δπνδίοτθβ Ἁθ] οἰ αυαπη ΒΌΔΓΌΠΙ, 
ΠΟΙΉΪΠἃ ΒΟ]Θηῦ ρϑβ5581π| ΙΠΒΟΥΙθογθ. Οἵ. ὕ6βρ. 97. χαὶ νὴ “4 ἣν ἴδῃ γέ 

που γεγραμμένον τὸν τοῦ Πυριλάμπους ἐν ϑύρᾳ “μον χαλὸν, | Ἰὼν 

παρέγραψε πλησίον “ Κημὸς χαλός." ΟΔΙΠΠηΔοη. ἀραᾶ Τιδδτέϊαμη. ἴῃ Ὠϊο- 
ἄοτο: αὐτὸς ὁ Μῶμος ] ἔγραφεν ἐν τοίχοις, Ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός. ΒΕ. 
ΞΌΠ01: ἔδεον ἐραστῶν ἢν τὰ τῶν ἐρωμένων ὀνόματα γράφειν ἐν τοῖς τοί- 
χοις ἢ δένδροις ἢ φύλλοις οὕτως, ὁ δεῖνα χαλός. ἹἸπιοῖαπ. ΑἸηον. 10. ἤδη. 
δὲ πλέον αὐτῷ τοῦ πάϑους ἐρέϑιζομένου, τοῖχος ἅπας ἔχαράσσετο, καὶ 

πᾶς μαλαχοῦ δένδρου φλοιὸς ᾿ἀφροδίτην καλὴν ἐκήρυσσεν. 1ἅ. ΠΪΔ]. τπογ.. 

Χ. 4. ἐπιγράψειν μοι δοχῶ ἐπὶ τοῦ τοίχου --- ̓ ἀρισταίνετος διαφϑείρει 

Κλεινίαν. 14. Θίοπη. ἢ. 5. 6. 290. ὅτε μηδὲ χατὰ τοίχου γεγραμμένον πόλε- 

μον ἑωράκει. ὙΠοοοΟΥ. ΧΧΙΠΙ. 40. γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοί- 

χοισι χαράξω" [ Τοῦτον ἔρως ἔχτεινεν" ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον. : 

ϑοϊοῖ, ἐν τοῖς τοίχοις: Ἴδιον ἐραστῶν ἣν τὰ τῶν ἐρωμένων ὀνόματα 
γράφειν ἐν τοῖς τοίχοις ἢ δένδροις ἢ φύλλοις, (οὕτως" ὁ δεῖνα καλός. καὶ 

παρὰ Καλλιμάχῳ [Ἐν. 101] τῇ 

“ἀλλ᾽ ἔνι δὴ φύλλοισι κεκομμένα τόσσα φέροιτε ᾿ 

γράμματα Κυδίππην ὅσσ᾽ ἐρέουσι καλήν." "ἊΝ 
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 χαὶ ἐν τοῖς Σφηξὶν [99] “Ἰὼν παρέγραινε κημὸς καλός." καὶ “Πιβάνιος 
“φιλοῦσι γὰρ οἵ σφόδρα περί τι ἐρωτιχῶς. ἔχοντες ἡδέως συνεῖναι καὶ 

᾿ τοῖς ὀνόμασι." 

᾿ς 146. ὁ δ᾽ υἱός] ϑαάοοιβ νοοαύαν ρα ΤΗπογάϊάθηῃ 110. 11., θὲ τίου 

ΠᾺΓ Αἰμοηΐθηβοθ οαπὶ ϑἰδα]ο6. βοοϊοίαξοπι ἰηϊουϊηῦ οἤαβααθ Ε]ΐαπὶ οἶνθπι 
᾿ ροουίηῦ, Ηπποὸ ἀϊοῖῦ (οχηΐοιβ ἰπύθ θββίββθ ΡΓῸ ΑὐΠΘΠΙΘηΒΙ θὰ. ἃρια ρδύγθ πη 
40 δΔυχί]ο τηἰδοπᾶο. Τ)6 ΘΒ ία]οο οὐ ἢ] ϑδάοοο οοπβα!οπάπ5. ΤΊπιο. 11. 29. 

 πλϑών τε ἐς τὰς ᾿ϑήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιτάλκου ξυμμαχίαν 
Ὁ ἐποίησε καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖον. ΟἿ. πείϑουσι τὸν Σάδοχον 

Ε τὸν γεγενημένον ᾿ϑηναῖον, Σιτάλκου υἱὸν, οἷο. 90 ---101. 1Υ7. 101. ΕΜ. 
᾿ς ἐπεποιήμεϑα] ἘοΥΠὰ Ραβϑῖνῶ β0ηδι πηθᾶϊο ἀδαυγραία. Οἷ, δὰ Εᾳ. 68. 

τέχνην πεποίηται. Ῥαο. 1006. συνϑήχας πεποίησϑ᾽. [Ὁ 6π|.} Ρ. 1178, 16, 

γῦν δὲ φϑόρους ἀνϑρώπους --- ποιεῖσϑε πολίτας. Ῥ. 19, 280. τοὺς ἀφ᾽ 
Ἁρμοδίου --- σπονδῶν χαὶ χρατήρων κοινωνοὺς πεποίησϑε. Χοπ. ΟΥγ. 
ΟΠ1 ὅδ, 2. ὑπήχοον δὲ πεποιημένος τὸν ᾿Δραβίων βασιλέα. ὅ8ϊο ποιεῖσϑαί 
τιγας ξυμμάχους Τπιο. Υ. 46. Ιβοογ. Ρ. 199. τὸν δὲ διὰ πολλὰς καὶ 
ὃ μεγάλας εὐεργεσίας νόμῳ πολίτην ἐπεποίηντο. Τιγ8. ΥἼΠ. 70. οὔτε 4“9η- 

 γαῖον αὐτὸν ὁ δῆμος ἐποιήσατο. Οἵ. οὔϊαπι ΑἸοχ. Π1. 418. τοὺς Χαιρεφί- 

Ολου δ᾽ υἱεῖς ᾿Ιϑηναίους, ὅτι | εἰσήγαγεν τάριχος. {Π0] 5 θαπαϊοπάϊιπι 
᾿ ἐποιησάμεϑα δαΐ ΔΙ1Χα]4 5ἰπ}}10. 
᾿ς δοϊιοῖ. ὁ δ᾽ υἱὸς ὃν ᾿4ϑηναῖον: Τοῦτον πολίτην ἐποίησαν ᾿4ϑηναῖοι, (τοῦ 

πατρὸς στρατιὰν αὐτοῖς παραπέμποντος. ἐλέγετο δὲ οὗτος Τήρης. ἔνιοι 

δέ φασιν ὅτι ὁμώνυμος ἦν τῷ πατρὶ Σιτάλχει, σύμμαχος ᾿Αϑηναίοις. 

᾿ μέμνηται Θουκυδίδης [11. 19. 001]. 607.], προστίϑησι δὲ χαὶ τὸ ὄνομα λέγων 
Ο οὕτως ““χαὶ Σάδοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4΄ϑηναῖον.᾽) 

140. ἤρα φαγεῖν ---Ἴ Οἷ, ἂν. 70. τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας «Ῥαληρικάς. 
᾿ς ἀλλᾶντας ἐξ ᾿Δπατουρίων] 81. 724, ἱμάντας ἐχ “επρῶν. Ἐρο6]. 1067. ἐξ 

Π αἵματος φλύχταιναν. ΤΉ ΘΒπι. δΌ8, τὰ χρέ᾿ ἐξ πατουρίων. ΟἿ, δᾷ 480. 

Ξ ᾿Ἵπατουρίων] ὅ0}}01: χαριέντως, ὡς ἐξαπατωμένων τῶν ᾿΄ϑηναίων. δ᾽πι}}}8 

᾿ γίάοξαν ΙοΟι8 ἨουΡΡΙ ἃραᾶ Αἴμοη. 1. 27 Ε. χαὶ παρὰ Σιτάλχου ψώραν 

ᾷ «Ἱαχεδαιμονίοισιν, ἰ καὶ παρὰ Περδίχχου ψεύδη ναυσὶν πάνυ πολλαῖς 

 (Ληρὶ. Δ ῊΥ 5} 10-Ἰοὰ 45 ΟΥ ΘᾶΥροΘ5 οὗ 1168). Εδβίσμῃ δαΐοιη ἀρδύασϊα 

Εἰ ἸΠΘΠ886 ῬΥΔΠΘΡΒΙΟΠΘ. ΡΟ ἰγ68 αἷθ5 Δρθθαῦαγ, ΘΌΟΤΙΠΙ ΡΥΪΠπΙ 5 “Τόρπεια, 

 ΒθΟππαι5 ἀνάρρυσις, ἰογίϊα5 Κουρεῶτις γοοαθαύιτ. Ηοο αἰ πιο αἴθ Τὰν6- 
Π65 εἰς τὰς φρατρίας Ἰπβογῦὶθὶ τη05 δῦ: τἰπᾶὰθ πομιθη. Υ. ΜΆ]]6γ. θοὸν. 1. 96. 

Ἡοτοά. 1. 147. εἰσὶ δὲ πάντες Ἴωνες ὅσοι ἀπ᾿ ᾿Αϑηνῶν γεγόνασι χαὶ 

 πατούρια ἄγουσι ὁρτήν. Τλεπι. Ρ. 995. ἐγγράφει τοῖς ᾿“πατουρίοις τουτονὶ 

μὲν Βοιωτὸν εἷς τοὺς φράτερας, τὸν δ' ἕτερον Πάμφιλον. Ἀπᾶοο. 1. 126. 
"λαβόντες δὲ --- τὸ παιδίον ἧκον ἐπὶ τὸν βωμὸν ᾿Δπατουρίοις οἷο. Χρη. 

ἯἨΘ]]. 1. Ρ. 48. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγένετο ᾿Δ«πατούρια, ἐν οἷς οἵ τε φράτερες 
(πατέρες γ]Ρ.) χαὶ οἱ ξυγγενεῖς ξύνεισι σφίσιν αὐτοῖς. 7}. 08. ὥς τ᾽ αὖ 

τὰ χρέ᾽ ἐξ ᾿“πατουρίων ταῖς μαστροποῖς διδοῦσαι οἴο. ΤΠΘΟΡΗν. ΟΠδγ, 1Π|. 
χαὶ (λέγειν) ὡς --- Πυανεψιῶνος ᾿Δπατούρια, Ποσειδεῶνος δὲ τὰ κατ᾽ 

ἀγροὺς “Π΄ονύσια (202). 

ϑ'οῖοῖ. (ἤρα φαγεῖν: Χαριέντως, ὡς ἐξαπατωμένων τῶν ᾿4ϑηναίων. λέγει 

δὲ νῦν περὶ ᾿4πατουρίων, ἑορτῆς ἐπισήμου δημοτελοῦς, ἀγομένης παρὰ 

τῇ 
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τοῖς “4“ϑηναίοις χατὰ τὸν Πυανεψιῶνα μῆνα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. χαλοῦσι δὲ 

τὴν μὲν πρώτην δόρπειαν, ἐπειδὴ φράτορες ὀννίας συνελϑόντες εὐωχοῦντο" 

τὴν δὲ δευτέραν ἀνάρρυσιν, ἀπὸ τοῦ ἀναρρύειν, τοῦ ϑύειν" ἔϑυον δὲ “Ζεὴὶ 

φρατρίῳ χαὶ ϑηνᾷ᾽ τὴν δὲ τρίτην χουρεῶτιν, ἀπὸ τοῦ τοὺς χούρους χαὶ 

τὰς κόρας ἐγγράφειν εἷς τὰς φρατρίας" ἐν ἣ ἐγράφη ἐν τῇ πολιτείᾳ ὃ 

υἱὸς Σιτάλχους. ἡ δὲ αἰτία, πόλεμος ἦν ᾿4ϑηναίοις πρὸς Βοιωτοὺς περὶ 

Κελαινῶν, ὃ ἣν χωρίον ἐν μεϑορίοις. Ξάνϑος δὲ Βοιωτὸς προεκαλέσατο 

τὸν ᾿4ϑηναίων βασιλέα Θυμοίτην. οὐ δεξαμένου δὲ Μμέλανϑος ἐπιδημῶν, 

Μεσσήνιος τὸ γένος ἀπὸ Περιχλυμένου τοῦ Νηλέως, ὑπέστη ἐπὶ τῇ βασι- 

λείᾳ. μονομαχούντων δὲ ἐφάνη τῷ ΜΜελάνϑῳ τις ὄπισϑεν τοῦ Ξάνϑου, 

τραγῆν, τουτέστιν αἰγίδα μέλαιναν, ἐνημμένος. ἔφη οὖν ἀδιχεῖν αὐτὸν 

δεύτερον ἥχοντα᾽ ὁ δὲ ἐπεστράφη" ὁ δὲ παίσας ἀποχτείνει αὐτόν. ἐκ δὲ 

τούτου ἥ τε ἑορτὴ “πατούρια καὶ Διονύσου μελαναίγιδος βωμὸν ἐδωμή- 

σαντο. οἱ δέ φασιν ὅτι τῶν πατέρων ὁμοῦ συνερχομένων διὰ τὰς τῶ 

παίδων ἐγγραφὰς οἷον ὁμοπατόρια λέγεσϑαι τὴν ἑορτήν. ὁποίῳ τρόπῳ 

λέγομεν ἄλοχον τὴν ὁμόλεχτρον, χαὶ ἄχοιτιν τὴν ὁμόχοιτον, οὕτω χαὶ 

Ὃμοπατόρια ““πατόρια.) 
147. τῇ πάτρᾳ] ΔΑτηθίρσιιθ, πᾶπηὶ οἰ Α] 8. οὐΐδτη ραΐσία ᾿ἰπέ61}}51 ροΐοβὲ 

ΤὨγδοῖδ, απαᾶπη δα]αθασαβ δῦ οορίαβ ἰπᾶθ τη] Πατϊὰβ ΑὐΠΘΠ ΘΉΒΙ 8 

τηϊἐἐθηᾶο. 

160. ΟΥ, Νὰ}. 2. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυχτῶν ὅσον. Ἐᾳ. 1210. 
ὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλακοῦντος ἀπέϑετο. Ῥαρ. 1102. ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ 

δεῖπνον ἠλϑ᾽ ἐς τοὺς γάμους. γ6βρ. 1518. ὅσον τὸ πλῆϑος κατέπεσεν τῶ 

ὀρχίλων. Βδπ. 1218. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν χόπων ὅσον. ΒῪ. 7. 
ὦ Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς χαλόν. Τιγ8. 1031. ἡ μέγ᾽, ὦ Ζεῦ, χρῆμ᾽ 

ἰδεῖν τῆς (τοῦτ᾽ ῦ) ἐμπίδος ἔνεστί σοι. 1085. Αν. 826. Ἰρθιδΐ 281. 

ΡΙ. 168. οὐ δὰ 1,υ8. 88, Τοϊθοϊϊα. 11. 8602. μέγα χρῆμα γιγάντων. Χοπ. 
συγ. Τ|. ᾿πἰ|ῦ. σφενδονητῶν πάμπολύ τι χρῆμα. Ὥδ τὸ οὗ, Τπαο. ΤΙ. 29. 
ἐλθών τε ἐς τὰς ᾿ϑήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιτάλκου ξυμμαχίαν 

ἐποίησε καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿41ϑηναῖον, τόν τε ἐπὶ Θράχης πόλε- 

μον ὑπεδέχετο χαταλύσειν" πείσειν γὰρ Σιτάλχην πέμψαι στρατιὰν Θρᾷ 

χίαν ᾿4ϑηναίοις ἱππέων τε χαὶ πελταστῶν. 

παρνόπων]) Τιοοαβύδγι πη σΌπιι5 ἴῃ Αὐἰοα [γα 6 η8, αὖ ἀοοοῦ 5680]. Οἷν 
6 8Ρ. 1311. ἂν. 185. ὅ88. ΝΙοορῃομῦ. οομι. 11. 848, σέρφους --- σχώλη- 

χας, ἀχρίδας, πἰὐρνῦπαει Ῥααβ. 1. 24. 8. παρνόπων βλαπτόντων τὴν γῆ 

ϑοῖνοῖ. ὅσον τὸ χρῆμα: Ὥς πολλῶν ὄντων παρνόπων ἐν τῇ ᾿Δττιχῆ. 
βούλεται δὲ πολὺ πλῆϑος σημᾶγαι. εἶδος δὲ ἀχρίδων οἱ πάρνοπες. (εἰσὶ 

δὲ οὗτοι ἀττέλαβοι ᾿4ττιχοὶ πάρνοπες.) 

102. διρηϊῆοαῦ 56. ὩΪΠ1] θοῦ αἀὰᾶθ ΤΉΘΟΥΙΒ Παιγανοσαῦ ΟΥ̓ΘοσΘ ᾿Υδθ- 

ἴοΥ Ποο, ΤΉγαοοβ, δὶ γϑηΐασὶ οββοηΐ, Ἰοοιβἐϊβ 51}}}}18. ἴοσο. 5ΟΗΠΤΖ. 

154. ΟΥ Βορ!ι. ἘΠ. 1115. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἤδη σαφές. 
ϑολοῖ. τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές: Τοῦτο τνεύδεται, ὡς ἀσϑενῶν ἢ ὀλίγων 

ὄντων. ξ΄ 
160. Ῥτοάοιπ ρᾶποὶ Πομπιΐποβ, απὶ ῬΒΔ] απ σ]απᾶο παᾶαΐα ρογοραηΐ, 

ΜΌΠ1ΕᾺ. ε 
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56. τουτὶ τί ἔστε τὸ χαχόν;] Οἵ, ΡῈ 181. Αν. 1207. τί ποτ᾽ ἐστὲ 

τουτὶ τὸ χακόν; δοβρ. 1186. 

᾿Οϑομάντων] Οἵ, Ηοτοά. Υ. 10. ᾿Οϑομάντους (41. ᾿Οδομάντας). 71.112. Νοη 
ἴδιο Θἀοπιδηύαπι 56 (ἀγυβάσαπι τοχ ἔπὶὺ ΘἸζα!οο8, ὑθϑῦθ Τα πον. 11. 101. 
Οἀοιηδηύιηι τὸχ ῬΟ]]65. τηϑππογαΐαν Τπο, Υ. 6. πέμιψας (ΟἸδοη) --- παρὰ 

Πολλὴν τὸν ι᾿Οϑομάντων βασιλέα, ἄξοντα μισϑοῦ Θρᾷκας ὡς πλείστους. 

ϑοῖιοῖ. ᾿Οδομάντων: Οϑόμαντες ἔϑνος Θρᾳκικόν. φασὶ δὲ αὐτοὺς ᾿Ιου- 
δαίους εἶναι. 

107. ποίων Οδομάντων)] Οἵ, δὰ 08. ϑ'ϑηδβιπι Π75 Ἰοοὶ πππ8 ρουβροχὶῦ 
Βούχιιβ: “ΘΔ ΘΟΡΟ] 8, δἰοαῦ δηῦθα ΠῸῚ ὙΘΙῸΒ ΘΙ ΠΙΟΠΟΒ ΙΘραύϊβ ῬΘΥΒΔΙΊΙΏΙ 

δααιοῦοβ 6556 βρη ποαθαῦ, Ποὺ Ιοθὺ ϑβιβρίοαίαν Οἀομηδηΐοβ 1108 6888 

Πποπιΐπο5 αποβάδπη ΑΥΠΘΗΐΘΠ868, 05 ΤΠροτιι5 Θἀοιηδηῦοβ 6586. Ρ6Ὶ ἔτδι- 

θη) οὗ [Δ]]οίαιτη Ῥυν δ ηθι15. ρογϑυδᾶθσο οαρίαῦ. Ηοβ ἰΐδαιθ. οἰ πα θ05. 6580 

ΟΥ̓ πα παύαν8 απδογὶύ τίς τῶν Οϑομώντων τὸ πέος ἀποτεϑρίαχεν;" 

108. ἀποτεϑρίαχκεν)] (οπιροβίθιμη οχ ἀπὸ οὖ ϑρῖον. Οὐηἴου ἀποσυχάζειν 

οὐ ἀποσχολύπτειν. ᾿“ποϑριάζειν ἰτα]αῖο Ποὺ Ἰοθὺ βἰριπίβοαῦ θυ θΡα ἢ π 1 

οἰγοππ οί 6 γθ, νογθύγαπι ἄἀθηὰ ἀλγθ. Σῦχον Θηΐπὶ τὰ αἰδοῖα, ϑρῖον 

ΡῬταθρυξίαπη (1Ἰἀ6ο ατοὰ ϑρῖα να]ρῸ ΡΓῸ ᾿πν ] ογ}]8 Δα Ι θΘθαμὔι") που πὰ η- 

4πᾶπὶ ἀϊοοθαπίαγτ. Οἷ, Ἐο0]. 707. ὑμᾶς δὲ τέως ϑρῖα λαβόντας διφόρου 

συχῆς οἴθ. Ῥδο. 1849. τοῦ μὲν μέγα χαὶ παχὺ, τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦχον. 

Τάθπι γαϊοὺ αἴᾳιο ἀποιψωλεῖν 101. ῬΙ]. 200. Β΄παρ!]οχ ϑριάζειν (Ἰ. 6: φυλλο- 
λογεῖν) οοοαντῖῦ ἃραα Ηδβγ6}ι. οὐ ἀΐνοῦβο βοηβὰ 500}. ΕῪ. 416. πᾶ ἐνϑρέα- 

χτὸς ὅϑογρ!. ΕἾ. 4890. Π0{{|ὶ ἁπΐοπι νοῖροὸ ἀποϑριάζειν Ῥγτὸ ἀποϑερίζειν, 
αὖ Δ]]υΒῖ0 80 δὰ νούθη ϑρῖον. ϑοΡἢ. Α]. 238. γλῶσσαν ἄχραν ] ῥίπτει 

ϑερίσας. Ἐμυγ, ΗΕ]. 1188. ἔχ τε χρατὸς εὐγενοῦς ] χόμας -- ἀπέϑρισας. 

ἌΡ0]1]. Βι. Π|. 0038. παρέϑρισεν ἄχρα χόρυμβα. ἈΑβ]ΐαῃ. 46 Ν, Α, 11. 10, 
ἀποϑρίσαντες τῆς ἵππου τὴν χαίτην. ΑἸ]αΒΙοπΘ ΠῚ ρῥταοίοσθα ἤπαΐο νοῦθὸ 

Οἴπο886 δὲ γο0. Θρᾷχες βιβρίοαϊαν ΒΟΥΡΊΘΓΙΒ, αἱ 51 τ }]Π1ογ 1] τηοηρῦ ἴῃ 

γοοῖθα8 Θρᾷξ οὐ ϑράττει»" ἃ0 ΤΠοΟάοτο ἃρια Ατὶβέ. μοῦ. Π]. 11. Οδέθχιπι 

ΥΟΓΡΟΒ ἔπῖ586 Οἀοτηδηΐαβ, οὖ σϑ]ατιο5. ἔουίαββο ΤΉΤαθαβ, οΧχ ΠῸῸ ἰ0600 5:8ρὶ- 
ΟῚ ἸΙοού, ΠΪΒῚ Ἰοοαύαν ἰαηύιπι (ΟΙἴοιι5. (οἵ, δα 157.). 

ϑοίιοῖ. ἀποτέϑραχεν: ᾿Ἵπέτιλε. χυρίως δὲ ἀπεφύλλισε συχᾶς. ϑρῖα γὰρ 
τὰ φύλλα τῆς συκῆς. ἐλειαίνοντο δὲ χαὶ ἀπετίλλοντο οἱ Θρᾷχες τὰ αἰδοῖα 

χαὶ ἀποσεσυρμένα εἶχον αὐτί. 

1509. δύο δραχμάς) ὅ0. τῆς ἡμέρας. Ὅππι ἰαηὔαπι ἀγδο ἢ ΠΠΔ ΠῚ ΔΟΟΐρΟΥΘ 
ἀδθοθαηῦ ΤΠγαᾶθο5. ααἱϊ ἴοα]ο 6110 οὐ ἱπορίαμη ρϑοιπίαθ ἀοπλπὶ ΤΟΙ ἰβδὶ 

“βυηΐ, Υ. ΒΟΘΟΚΙ, Οδοοη. 1. 368. 
100. χαταπελτάσονται) ὅ6Π01: χαταπολεμήσουσι. ΤἬγαΘ65, αὖ πούαμηῃ Θϑῦ, 

οἶπ δὰ πέλτης οὐ ἀχοντίου Θχορ!] θη. Ηδβυομίαβ, Καταπελτάσονται" 
 χαταδραμοῦνται, ἀπὸ τῶν πελταστῶν. Τῆπο. 11. 290. πείσειν γὰρ Σιτάλ- 

χὴν πέμψαι στρατιὰν Θρᾳχιχὴν ϑηναίοις ἱππέων τε καὶ πελταστῶν. 

1,8. 668. ἕτερος δ᾽ αὖ Θρᾷξ πέλτην σείων χκἀκόντιον ὥσπερ ὁ “Γηρεύς. 
Σοη. Μομ. 1Π. 9. 2. δῆλον μὲν γὰρ ὅτι Σχύϑαι καὶ Θρᾷκες οὐχ ἂν 
τολμήσειαν ἀσπίδας καὶ δόρατα λαβόντες “αχεδαιμονίοις διαμάχεσθαι 

ἊΜ. δ άχεσϑαι 81.), φανερὸν δὲ ὅτε καὶ «1αχεδαιμόνιοι οὔτ᾽ ἂν Θρᾳξὶν ἐν 
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πέλταις χαὶ ἀχοντίοις οὔτε Σχύϑαις ἐν τόξοις ἐϑέλοιεν ἂν διαγων! ζε- 

σϑαι." ἘΠῚ. 

ϑοῖιοῖ. καταπελτάσονται: Καταχοντίσουσι, καταπολεμήσουσι. πέλτη γὰρ 

εἶδος μηχανῆς ἀφ᾽ ἧς ἀχόντια χαὶ ἄλλα τινὰ ἀφιᾶσιν. ἢ καταδραμοῦι 

ται. πέλτη γὰρ ἀσπὶς μιχρὰ (μὴ ἔχουσα ἱμάντα. ἐχϑροὶ δὲ ἦσαν χαὶ οὗ 

Βοιωτοὶ τοῖς 4ϑηναίοις.) Ἀν 

1601. ἀπεψωλημένοις]  οΥΡΊ5, ἀορ]αρ ἐἾ8. 1ὴ)6 ᾿ΙΙαΙπο515 βᾶθρο 80 ῖ- 
Ὀεύαγ. Οἵ. 602. Ῥ4ο. 908. 1,γ8. 1186. ΕἸ]. 295. 

102. Οἵ Τῆς. ΥἹ. 51. ἐπιφορὰς πρὸς τῷ ἐχ δημοσίου μισϑῷ διδόντων 

τοῖς ϑρανίταις. ἈὈΪ 560]. οὗ ϑρανῖται μετὰ μαχροτέρων χωπῶν ἐρέττοντες 

πλείονα κόπον ἔχουσι τῶν ἄλλων. διὰ τοῦτο τούτοις μόνοις ἐπιδόσεις 
ἐποιοῦντο οἱ τριηράρχαι, οὐχὶ δὲ πᾶσι τοῖς ἐρέταις. ΙΝ. ΟΥ αν, 
Ογο]. 198. ἐπεὶ τἂν μεγάλ᾽ ἂν ἡ Τροία στένοι. Υ. Ῥυκοι. δᾶ Το. ΤΥ. δ, 
Ὧδ6 ϑρανιτικαῖς κώπαις ν. Αἴμεη. ΠΡ. Υ. ἐ 

ϑρανίτης λεώς] Οἷ. Ῥαο. 082. αὐργώτης λεώς. Ῥδο. 991. τὸν μας 
χαὶ τὸν γεωργικὸν λεών. Ἐα4. 224, ὅ τε πένης --- λεώς. ΑΘ680}. Ῥο18. 970. 

πάντα ναυτιχὸν λεών. ϑεορῦ. 80. λεὼς --- ἱππότας. ϑορῃ. Ορᾶ. Ο. 898. 

λεὼν --- ἱππόταν. ΑἹ. ὅθ. ἐνάλιος λεώς. Επτ. Τρῃ. Α. 290. ναυβάταν 

λεών. Ἐᾳ. δ67. ναυφάρχτῳ στρατῷ. ἘρΕ]. ὅ74. πολίτην δῆμον. Ηθο. 921. 

γαύταν -- ὅμιλον. [ 
Βοθοῖ. ὁ ϑρανίτης λεώς: ᾿Αντὶ τοῦ ὁ ναυτικὸς. ἐκ μέρους δὲ τὸ πᾶν 

εἶπε. τῶν γὰρ ἐρεττόντων οἱ μὲν ἄνω ἐρέττοντες ϑρανῖται λέγονται, οὗ 

δὲ μέσοι ζυγῖται, οἱ δὲ χάτω ϑαλάμιοι. ὁ δὲ λόγος, εἰ οἱ Οδόμαντες 
τοσαῦτα λαμβάνουσι, πᾶν τὸ παρ᾽ ἡμῖν ναυτιχὸν πλῆϑος ἀγαναχτήσει, 

πολλὰ μὲν ἐν ταῖς τριήρεσι χάμνοντες, ὀλίγα δὲ λαμβάνοντες. : 

108. σωσίπολις] Οἵ. ν. ῥυσίπολις ΑΘ656}. δορῦ. 121. 

οἴμοι τάλας] ϑὅδερθ ποὺ Ἰορὶθασ, αὖ οἴμοι χκαχοδαίμων, οἴμοι δείλαιος, 

αἰβοῖ τάλας (θ57), οἷο. Οἵ, Ἐκ. 88, 887. ; 
τάλας] Ῥτοάαποίξαγν υἱξππα. ΟἿ, 1018. 1192, 1210. Ῥδο. 79. 280. Αν. 1494. 

ῬΙ. 930. 584 υἱξϊπηᾶ ἴῃ τάλαν οοΥτὶριθαγ, Επ0]. 668. 1006. 
ϑοϊιοῖ. οἴμοι τάλας: ΖΙεῖ νοεῖν ὅτι ἐκ τῶν ἀγρῶν ἔρχεται ὃ “]καιόπολις 

ἔχων φορτίον σχορόδων χαὶ ἐπηρεάζεται ὑπὸ τῶν ξένων, ὡς ἐκχείγι 

λιμωττόντων χαὶ ἁρπαζόντων τὰ σχόροδα. (τοῦτο δὲ εἶπε πορϑούμενος, 

παρόσον χαὶ οἱ πορϑούμενοι ἀπόλλυνται.) ἀρέσκονται δὲ τοῖς σχορόδοις 

οἱ Θρᾷχες οὐκ ἀπεικότως" ϑερμὰ γὰρ τὰ σχόροδα φυσικῶς, οἱ δὲ Θρᾷκες 

ψυχρὰν χώραν νέμονται. 

104. τὰ σκόροδα] ΟἸΡατία, βϑοῦπη ἴῃ οοποίοποιῃ δἐθα!ογαῦ Το ΘΟ ΡΟΙΊ8, 
46 {0 πηοῦ8 ποϑίθι. Εἰο0]. 8060. ΕΤΜ. 

πορϑούμενος) ΒΙάϊοα]6 ἀθ 56 Ἰοψαϊξαν ΠΤ ΘΆΘΟΡΟ]18 ἰδπαῦδπὶ 0 ΤΘΡΊΟΠΘ 

ἅπ86 ναβίδξαγ, τἀρδοϊ αὔθ ΤἬγδοιπ πούδηβ: ῬΓΌΡΥΙΘ ΘηΪπὶ γῆ πΟΟΘΈΡΕῚ 

ααῦ πέρϑεσϑαι αἰοϊϊαγν. Οἷἃ, ΤῊ. 248, χαταπεπυρπολημένος. 
100. ϑειοῖ. οὐ χαταβαλεῖτε: Ὃ Θέωρος δὲ ἐπιπλήττει τοῖς βαρβά 00. 

ἁρπάζουσι τὰ σχόροδα. (100.) χαὶ τῷ “Τικαικοπόλιδι πμετς, ἐπιπλ 

ἐρεϑίζοντι αὐτούς. Ἐϊς τὸ αὐτό. ἀντὶ τοῦ σφοδροῖς οὖσι καὶ πιχροῖ 

γενομένοις, μετειληφόσι τῶν σχορόδων. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀλεχτρυόνων. 
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τούτοις γὰρ, ὅτε μέλλουσι μάχεσϑαι, σχόροδα δίδοται ἐσϑίειν, ἵνα ϑερ- 

μανϑέντες ὀξύτεροι γένωνται, ὡς χαὺὶ ἐν ᾿Ιππεῦσί φησιν [494.] 

ἶ γ᾽ ἄμεινον, ὦ τᾶν, ἐσχοροδισμένος μάχῃ." 

106. οὐ μὴ πρόσει --: ΝΟΙΙ δΔοοθᾶθτο, Οὗ, Βδπ. 607. ἐς χόραχας. 

οὐ μὴ πρόσιτον; ΑΙ. εἶεν" καὶ μάχει; ΝΡ. 3607. οὐ μὴ ληρήσεις; 290. 

οὗ μὴ σχώψει μηδὲ ποιήσεις ἅπερ ---; ὅθδ. οὐ μὴ λαλήσεις ἀλλ᾽ ἀκο- 

Λλουϑήσεις ἐμοί; ΒΡ. 397. οὐ μὴ καταβήσει; 1. 1108. ἤδη. 298. 402. 

24, Ἐπτ. Ηἰρρ. 007. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ ἅψει πέπλων; Ἀμπάᾶγ. 

τῦ7. οὐ μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοίσεις λόγον; Υ. ΕἸ118]. δὰ Μοά. ν. 251. 

1π πο γΘυβι8. πηᾶ]6 βρη) ᾿ηὐουτ σύ Ἷβ οὐδ ΜᾺ]]6Υ. 

ἐσχοροδισμένοις] Ῥτορύογοα νούαῦ ΠῚ] πθπὶ δοοθάθτο δα Οἀοιηδηΐοβ ααϊὰ 
ἀονογαῖο 81110 Δουΐοσθβ βἰπῦ ἔδοῦὶ οὗ ῬαρΠΔΟΙοσΘθ, ΠΘΡ6 αὖ ΡᾺ}}1 ΔΟΥΙῸΒ 

Ῥασπηπὺ συβίαθο 1110. Εᾳ. 494. ἕν᾽ ἀμεῖνον, ὦ τᾶν, ἐσχοροδισμένος μάχη. 

Ἐχ 561|01118. ΒΕ. “Ηοβγομίαβ: ᾿Εσχοροδισμένος" σχόροδα βεβρωχώς. ᾿4ρι- 
στοφάνης ἐν ᾿ἡχαρνεῦσι παίζει ἅμα μὲν ὅτι σχοροδοφαγοῦσι οἱ Θρᾷκες, 

ἅμα δὲ ὅτι παροξύνονται οἱ ἀλέχτορες πρὸς τὰς μάχας, ὅταν ἐμφάγωσι 

τῶν σκορόδων. Υ. Εᾳ. 404. Αοὔϊναμι ἐσχορόδισας Θδῦ ἴῃ Θ᾽ αϑάθιη ἔθ .]ὰ6 

γ. 940. ΕΤΠΜ. Χοη. ὅγιῃρ. Ὁ. 9. εἰς μὲν γὰρ μάχην ὁρμωμένῳ καλῶς 
ἔχει χρόμμυον ὑποτρώγειν, ὥσπερ ἔνιοι τοὺς ἀλεχτρυόνας σχόροδα σιτί- 

σαντες συμβάλλουσιν. 

"107, ΟἿ, Βδη. 1470. ὦ σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεϑνηκότα; ὕ08. Τῆι. 098. 

τοῦ μόγου ] τέχνου μὲ περιόψεσϑ᾽ ἀποστερουμένην; ἴ,Υχ8. 1019. οὔ σε 

περιόψομαι | γυμνὸν ὄνϑ᾽. ΝῸΡ. 124, ἀλλ᾽ οὐ περιόψεταί μ' ὁ ϑεῖος ΜΙε- 

γαχλέης [ ἄνιππον ὄντ᾽. Ῥαδο. 10, εἰ μή μὲ βούλεσϑ' ἀποπνιγέντα περιι- 

δεῖν. Ἐοὶ. 1004. μηδαμῶς μὲ περιίδης 1 ἑλχόμενον ὑπὸ τῆσδ᾽. 8609. Ηοτοά. 
ὙΠ. τῦ. ἣν μὴ περιίδητε διαδράντας αὐτούς. 

οἱ πρυτάνεις] Ὁ οἱ τοξόται δ4, ἀγορανόμοι 824. ὁ περιστίαρχος Ἐο]. 128, 

ἡ χιϑαρῳδὸς 7390. ὁ μηχανοποιὸς ἘῪ. 284. ἡ Μανία ἈταὶρΒ. 11. 101. 

ο΄ 108. ἐν τῇ πατρίδι --- βαρβάρων 5'π6 ἀἰδύϊποιϊοπο τηδ]}10 ΠΟΌτδθιιβ δὰ 
Ο ΡΙ. δ46. Βεοίθ, ορίποι. Νὸῃ θηΐπὶ πμϊπὰ8 δὰ ἐν τῇ πατρίδι ἀὐᾶπι δὰ 

ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων γεγίίποτο νἱἀθῦιν χαὶ ταῦτα. Οἵ, ἤδη. 704. τὴν πόλιν 

χαὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγχάλαις. Τ,γ8. 409. οὐχ οἶσϑα λουτρὸν οἷον 

αἵδ᾽ ἡμᾶς ἔλουσαν ἄρτι ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις, καὶ ταῦτ᾽ ἄνευ κονίας; 

50: 541. γοβρ. 252. 051. 948. 1184. 1180. Εοο]. 401. ΡΙ]. 272, 840, 
ςς Αθβοῖι. Εππι. 70. οὐ γάρ τι ταὐτὸν ἄνδρα γενναῖον ϑανεῖν -- χαὶ ταῦτα 

᾿ πρὸς γυναιχός. ὅορῃ. Οεᾶ. Β. 837. ΕἸ. 618. 

108. ἀνδρῶν βαρβάρων] ῬΊδτῖψαθ. οπΐπὶ Ἰἰοΐουθβ ϑουῦπᾶθ ογαπύ. Υ. 580}|0], 
οὐ Ῥμού. Ρ. ὅθῦ, ὅ. Τοξόται: καὶ Σχύϑαι καὶ Σπουσίνιοι" οἱ δοῦλοι οἱ δημό- 

σιοι ᾿ἡϑήνησιν, ἀπὸ Σπουσίνου τοῦ πρῶτον καταστήσαντος αὐτοὺς ἐπὶ 

τὴν ὑπηρεσίαν. Οἷ. Τι)}8. 461. 405. ΤῊ. 1017. 1026. 1112. 1110. 1121. 1180. 

ΡΟ αὐἰάοπι, ἱ. 6. ροβὺ Ῥογβίοα, παπιθτο 900 ογαπῦ (Α686}ι. 46 Β', 1, 179, 
᾿ς χαὶ τριαχοσίους Σχύϑας ἐπριάμεϑα): γοβίθα (εἶτο. Ὁ]. 89, 9.) δαοίαβ 

ςς ΒΠΠΘΙΙ5 ΠΠΙΟτὰπὶ δα 1200, (Α65ο., 1014.). 

109, ποιεῖν ἐκκλησίαν] Οἵ, Εα. 746. ΤΙ. 8515. ΑΔβομῖη. ὅ9, 19, 
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171. διοσημία] Οϑύθηθαπι. 8601: ὁ παρὰ χαιρὸν χειμών. ΟΥ, Τῖοά. 
510. Π. 19, ΡΙαΐ. οἷο. Οὐπίδυ νοῦ. εὐσημία. Ησς Ιο60 ᾿πΡΤ 6 Π5. Ρ] νας 
ῬΙῸ οβίθπίο μαθθέαγ. ϑο]θθαὲ δαΐθπι οοποῖο αἰπη εϊ, εἰ (816 αυϊὰ βοτού: 
φαΐῃ οὐ 4118 πορούία, ἔα 80] 6 ρδηΐ βιιβροπαὶ δὲ οὐ αἱΐα οβέθπία, Εροὶ. 7901.}5 
σεισμὸς εἰ γένοιτο πολλάκις ] ἢ πῦρ ἀπότροπον, ἢ διάξειεν γαλῆ, | παύ- 
σαιντ᾽ ἄν. ““Οοπρτοραῦο ἴῃ Θοποίοπθ ΡΟρα]Ὸ 5ὶ θη ρδβύδβ βιιθῖέο ἱπρσταθγοῦ 
Υ6] ΟἸἼ6) Δ] απο ἱπδιιβρίοαξα πη 586 ΟἸἴουγοῦ, βοϊνθθαίαν {Π|6ὸ οοποῖο δὲ ἰπ 
Πα πὶ ἀἴθπι ἱπαἸςοθαύατ," ΒΒ. Οὗ, ΝΡ. 5688. Ερο]. 791. ῬΙαξ. Νίο. 10. 
Ποπι. 1]. μ΄. 209. “ΤΠὸς τέρας αἰγιόχοιο. β΄. 308. ἔνϑ' ἐφάνη μέγα σῆμα 
δράκων. ϑοΠοριηδηη. 46. οοπιῖῥ. ρ᾿. 148. 

ῥανίς] 1. ᾳ. ψιὰς (1]. π΄. 459. Η65. βοαξ. 384.) δαΐ ψεχάς. Οἵ. Βδη. 1819. 
Ἐπτ. Απάᾶγ. 297. οὐδὲ δανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσου. Τοη. 106. ὑγραῖς δανίσιν. 
Τππ 1 619. Τρη. Α. 1515: 

βέβληχέ με] Οἱ. ῬΙ. 1068. ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ βάλῃ, εἴα. ὦ 
ϑολιοῖ. διοσημί᾽ ἐστί: Παρεφυλάττοντο γὰρ οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι τὰς τοῦ “ιὸς 

ἡμέρας, καὶ διέλυον τὰς ἐχκλησίας διοσημίας γενομένης ἢ ἄλλο τι μέλ- 
λοντες ἀνύειν. διοσημία δέ ἐστιν ὁ παρὰ χαιρὸν χειμών. 

ῥανίς: Σταλαγμὸς, σταγών. Υἱ]Ἱοί. 

112. τοὺς Θρᾷχας ἀπιέναι) Οἵ, 1000. Ρ8ο. 661. ἀχούετε λεῴ: τοὺς γεωρ- 
γοὺς ἀπιέναι" --- εἰς ἀγρόν. Αν. 448, ἀχούετε λεῴ: τοὺς ὁπλίτας ἀπιέναι. 
γ6βρ. 990. “άβητι μάρτυρας παρεῖναι. ΕᾺΡΟ]. Π|. ὅ60. τοὺς περιπόλους 
(Δἀθ νῦν δυΐ τάχ᾽ Ὁ) ἀπιέν᾽ εἰς τὰ φρούρια. 

εἷς ἔνην] ῬοΥθη 16. 1. 4. ἐς τρίτην ἡμέραν ([κπιοίαη, Ὁ. Ὁ. Χ. 1} ΡΘΕ 
εἷς τρίτην ΘΧρ]οαῦ 5680]., 41]1δίο Ηβρβίοα. Ορ. 408. ᾿ : 

ϑοθοί. παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην: Οἷον εἷς τρίτην. [Ηφ5ϊοά. Ορ. 408. “μὴ 
δ᾽ ἀναβάλλεσϑαι ἔς τ᾽ αὔριον ἔς τ᾽ ἔννηφι.᾽" τινὲς δὲ εἷς τριαχάδϑα. ϑια- 
λυϑείσης δὲ τῆς ἐχκλησίας συνήγοντο πάλιν βουλευόμενοι (βουλευσόμενοι Ὁ) 
περὶ τῶν αὐτῶν. ᾿“ττικοὶ δὲ καλοῦσιν ἔνην χαὶ τὴν παλαιάν. καὶ Ζημοσϑέ- 
νης ἐν τῷ κατὰ ᾿Τριστογείτονος [ρ. Ττῦ, 25.] “τὰς ἔνας ἀρχὰς ταῖς νέαις 
ὑπεξιέναι.᾽" 

178. Μοιηϊπουῖηῦ {ἰγοπθβ λύεσϑαι μὲν τὴν ἐχχλησίαν, ἀφίεσϑαι δὲ τὴν 
βουλὴν καὶ τὰ δικαστήρια. ὙίαΘ Ἐᾳ. 674. γ6Βρ. 96. ΕΟ]. 377. ΕΠ. 

114, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα] Ο( ἀδπ θα πὶ τη οΥ 6 ἔα πὶ Ρογάϊα]. Θεΐὰ 
ῬΘΥΒΟΠΔΌΙ 111 ΤΉΓΘΟΘ5. 8]1|ἃ 488 5θοιπὶ δαξα] τας ΔΟΥΙΡαθγδηῦ οὐ Θομθά6- 
ταηῦ. ΑἸΠῈΟΤ ΠΣ διῦθη) ῬΓϑθοὶ μι 8. 585 ἴῃ τηογοίϊ οοηΐθοίίοπθ, αὖ οδἰθμα τς 
ὙΙΡΡΊΠΙ ὀᾶτπηθπ. ΒΕΓΠΝΟΚ, 

ϑοδιοῖ. μυττωτόν: ᾿ἀντὶ τοῦ σχόροδα, ἐξ ὧν ὁ μυττωτὸς γένεται. χατα- 
σχευάζεται δὲ ἀπὸ τυροῦ χαὶ σχορόδου χαὶ φοῦ. ἀπὸ τοῦ παντὸς οὖν 
κατασχευάσματος τὸ μέρος ἐδήλωσε, τουτέστι τὰ σκόροδα, 

170, μήπω πρὶν ἄν γε στῶ τρέχων] Οἵ, Δομ. 996. μηϑαμῶς πρὶν ἄν 
γ᾽ ἀκούσητ᾽. Ἐᾳ. 961. μὴ δῆτώ πώ γ᾽ -- πρὶν ἄν γε τῶν χρησμῶν ἀχού- 
σῃς τῶν ἐμῶν. Υο8ρ. 920. μὴ προχαταγίγνωσκ', ὦ πάτερ, ] πρὶν ἄν γ᾽ 
ἀχούσῃς ἀμφοτέρων. Ἔδη. 78. οὗ πρίν γ᾽ ἂν --- χωδωνίσω. 840. οὐ δῆτα 
πρίν γ᾽ ἂν --- ἀποφήνω. 1281. μὴ πρίν γ᾽ ἂν ἀκούσῃς. Αν. ὅ8δ. μὴ πρίν 
γ᾽ ἂν ἐγὼ --- ἀποδῶμαι. ἔφ0]. 867. οὐ δῆτ᾽ -- πρὶν ἄν γ᾽ ἀπενέγκῃς. 
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710. φυλάξομαι 1 πρὶν ἄν γ᾽ ἴδω οἷο. 090. οὔχ, ἢν οἴχοι γε χαϑεύδης. 
Ἐπτ. Ηογ. 960. οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ζῶνϑ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχη. ΟΥο]. 62: ναὶ 

(!. οὐ) μὰ “1{᾿ οὐ πρὶν ἄν γε σε] στέφανον ἴδω λαβόντα. 

"πρὶν ἄν γε στῶ τρέχων] ἈΠΡΊΪΟΘ6, πη 1} 1 βἴορ ταπηΐϊπρ. Οὗ Πρ μι. 
Ῥ. 184, 38. οὐ στήσεται πάντας ἀνθρώπους ἀδικῶν. 

ϑαῖοῖ. μήπωγε: Γελοίου χάριν εἶπε πρὸς τὸ χαίρειν τὸ μήπω. 

170. φεύγοντ᾽ ἐχφυγεῖν͵ Οἵ, ΝΡ. 167. ἡ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι 

δίκην. ἔπν. ῬΊιοθη. 1251. ἢν μή μὲ φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰϑέρα. Χοι. 

ΟΑη. ΤΙ. ὕ. 7. τὸν γὰρ ϑεῶν πόλεμον οὐχ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους 
φεύγων τις ἀποφύγοι εἴς. Ηομπῃ. 1]. ξ΄. 81. βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ 

χαχὸν ἤπερ ἁλώῃ. Ἠοτοά. Υ. 90. αὐτὸς μὲν φεύγων ἐχφεύγει. ΝΙ. 82. 
ἀπέφυγε πολλὸν τοὺς διώχοντας. ΤΥ. 25. ὃς ἂν φεύγων χαταφύγῃ ἐς 

τούτους, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀδιχέεται. Ῥ]αΐ. Ηρ». Μα)]. 202 Α. ἂν μὴ ἐχφύγω 

φεύγων αὐτόν. Τιοσρ. Τ0 2 Β. εἷς ἕτερον ἀεὶ τόπον φεύγοντες ἀποφευ- 

ξεῖσϑαι. ῬΙαῦ. Απίοπ. 04. λέγων ὅτι δεῖ μηδένα φεύγοντα τῶν πολεμίων 

διαφυγεῖν. 
ἀἀχαρνέας ΛΟΒΆΥΠΘΠ865. ΡΘΥΒθα παν ΑἸ Ρ Ϊ Πθαπὶ ἀπο δβοηβιβϑοιῦ 

ΘῈΠῚ ῬδΘΘΙη ἴουτ ἢ Δαγουβδηαν δαΐθπι Ρδοὶ Ῥγῶθ οδύθυϊβ Αὐμ ΘΗ] ΘΗΒΙ ΙΒ, 

αἶα ΘΟΥΠῚ Ῥᾶρτι8 ΑΟΠΛ πὰ ογαῦ τη χη 5. οὔ ργδθοῖριιθ ἁπροθαῦ μ}}ΠΠ18 πὶ 

Αὐμθηϊθπβίαμη, ὑθδίθ ΤΠππογαάϊάο 11. 19θ. Ηΐϊπὸ βροιαραπῦ ἔθ αὖ δάϊιο 

τ] οἰβοδητ ΤΟΙ ΠΟ Π105, (πἰ ἸΡΒΟΤΤῚ ἃΡῚῸΒ. γαβίαγογαηῦ,. ΒΕ. ΜΆΧΙΠΙΒ 

οὐ Ῥγδθοίριιιβ Αὐὐοοσαμι ἀθιποσιπι ἔπ ΑΟΠασπαθ, Πποᾶϊο ΜΠ α ΚΙ, ου} 8 
γοβύϊρία ποππ}}]ὰ Ποάΐθαιιθ τοβίαηῦ. ϑοχαριηΐα βίδα ἃ ἀγρὸ αἰϊδίαθαῦ 
(Το. 11. 21.).. ΡΙαυΊθα5. ἰάθη. ἴθπιρ} 18 οὐπαύαπιη {π]0. ΗΪῸ ἀπ ρᾷρῚ8 
{τὰ ΠΟΡΠῚ ΑΓ ΠῚ τα} }}Πὼὲ ἴ τιβπὶ ΥΘΙΡᾺ ] θὰ 6. Ῥυαθθοαῦ, αὖ οχ ΤΗπογαϊᾶο 

ἀἰβοίιαθβ. Ὑἰγθαθοπι οοσπι ργαθαϊοαῦ Ρίπάδλτιβ Ν. 11. 24. ἀχάρναι δὲ 
παλαίφατον εὐώνορες. Ἡΐϊπο 1, Δορ ΔΘ ΠΟΙ Οσπ οὙαν8. ἴτὰ οὗ ΔΟΓῈ ΟΥΪ ΠῚ 

ἴπ ᾿ποο]ὰ8 ο͵ὰ5. “Ῥυδοῦθι. πᾶπο [Ἀ]Ὁ] Τὴ ποι ογα παν παρ. } 115 Προστι άλτιοι, 
ται 415 Ποτάώμιοι, Δηϊρμδηΐβ «Φρεάρριος, Μοπδμανὶ “λαιεὺς, ῬΆΠΙρ- 
ΟΡ αῖβ ““ακιάϑαι, οὔ αἸῖδο Τουίαββθ, {πᾶ ποιηϊηδ ἃ ΡΔΡῚ8 Αὐθοῖβ ΔΟΟΘΡΟΙὔ. 

6 πον ᾿Φναγύρῳ ἀαυθιζαπαϊὶ Ἰοδὰβ οβὺ."" Ε1Μ. 

118. ΟἿ, Ῥὰο. 000. σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει κίστην πλέαν. 
179. ὥσφροντο] Ηοβγο 5, ᾿Ὡσφρῶντο: σύνηχαν, ἤσϑοντο, ἔγνωσαν. 

μυο 5'π ἀυθῖο τοβροχὶῦ συδιηπηδίϊοιβ, βοἃ ἀοργαναΐαμη βου ρίαταμ 5608- 

ἴὰ8 οβδὺ. Εοάθπι Υἱῦο Ἰαθογαῦ Απερῃᾶπο5 ρα Αὐμοη. ρΡ. 299 Ἐπ... ἃὉ] ρτὸ 

 ὀσφρᾶσϑαι τοροποπᾶπμι ὀσφρέσϑαι. ϑῖηποοτα ἔοτια ὀσφρόμενος ἸορΊΓαΥ 

ἦι ὕοβρ. 792. Τὰ ΤΠ όβιη. 495. ἴοσθ οὰπὶ Τλᾶνγοϑῖο (». 320.) βου] θη απ 

ἵν ὀσφρόμενος ὡ) νὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιών. Μαϊαϊΐ Ἰ)ανγοϑῖὰ8Β ἀπὸ τοῦ 

τείχους Ἰὼν, 564 ἀΥζοα]ι5 γϑοῦο ἃροβὺ, αὖ ἴπ ἂν. 407, ἔξω τείχους. Ῥτδο- 

ἴογοὰ ὀσφραίνεσϑαι τπὰ]6 {υθαϊξαν Εαρο αὶ ἀρὰ Ῥυϊβοϊδμαμη Ρ. “1199. 
Τιοσοπάσμῃι προσέγεγχέ μοὐγγὺς τὸ στόμ᾽ ὀσφρέσϑαι τὸ σόν. ἈΘΟΘΗΟΤΘΒ 
 ουππαπι ΡΙΌΥΒΙΙ8. αἰ νουβα πὶ τἰβασρασαηῦ. ᾿Οσφρανϑῶσι Ἰια)νεὺ ῬΙΙ]ομο ἀρὰ 

Αἴθη. Ρ. 289 Α. ὀσφράνϑητι Μδοιο ἃρια θυμάρι Ρ. ὅτ Ε΄. Ταύασθμι 
ὀσφρήσεται ᾿πιαθοῦ ποβίον Ῥᾷο. 102. Οὐτῃ τϑούθ αἰοαΐαν τεῖχος 5ϊπ6 ἃγίϊ- 
Θ]10, τηὰ]ΐτ ἰπ Αν. 1119. ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ τείχους οὐ πάρεστιν ἄγγελος 

10 
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οὐδεὶς, ὅτου πευσόμεϑα τἀχεῖ πράγματα. Μαϊροὸ Ρδ8110 τηΐπιιβ τϑοῦθ, 

οχηἱδεϊξαν ρατύϊοα!α ποραπβ δηΐθ νοσραπ. ΕΠΜ. Ααάθ ῬΒΠοπίάοιη Αἰπδπ. 

Ῥ. 228, ὀσφρομένην τῶν τηγάνων. Ἠοτοᾷ. 1. 80. ὄσφραντο (ὥσφραντο ἃ]. 
4. ὄσφροντο ἁαὺ ὀσφραίνοντο). 

ϑοῖιοῖ. (ὥσφροντο: ᾿Αντὶ τοῦ ἤσϑοντο εἶπε τὸ ὥσφροντο ὅτι δι᾽ οἴνου 

εἰσὶν αἱ σπονδαὶ, ὡς ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα δῆλον. δι’ ὀσφρήσεως δὲ ἡ 
αἴσϑησις τῆς ἀναφορᾶς τοῦ οἴνου.) 

180. χαρνικοί] Ῥτο ἀχαρνῆς. ΟἿ, 824. 820. ΤῊ. 605. Ἐογπιδίπιπη αὖ' 

“ακωνιχοὶ Νυρ. 1806. οἴο. ΤΊπηοοϊθβ οι. ΠΙ. 04. ὁ δ᾽ ᾿“χαρνικὸς Τηλέ- 
μᾶχος οἷο. ϑ8ᾷ Ιάφιῃ ΠΙ. 003. Τηλέμαχον δ᾽ ᾿χαρνέα. ἕξὶς “άχων οὔ; 

“αχωνικὸς (ΝΡ. 186. Τ,γ8. 028. οἷς), «“4ϊξωνεὺς (Μομδπᾷ. ΤΥ]. 144.) οὐ 

«Αἰξωνικὸς (Νυβίογ. ΠΥ. δ70.). οἷο. ν 

στιπτοί] ἄνϑραχες στιπτοὶ τηρη]ουϑ ΠΡ ΕΣ Ισπ. 87.: ἀπὸ ἀρέϊαβ᾽ 
στιπτοὶ Πῖο ἀἸοππίμ ΟΔΥ ΟΠ ΔΙ. ἔ 

πρίνινοι] ΤΊΪ]σπὶ. ΔῃρΊο6, μᾶτὰ ἃ8βΒ οἂκΚ. Πρῖνος οϑῦ αἸΘΥΘῸΒ 

οοσοϊΐοτα, ουἦπβ ΠΡπαστη δατηο πη ἀαχτη οϑῦ. Εὐϊπὶ Ποᾶϊ 'ἰπ Αὐὐοα 

ΟΧ 110 τηϑηαρτία ᾿ΙρΟμΙθ8 Δ] 1156 6 ᾿ηβύσι 18. στιβϑύϊοϊβ Γαυ]οδηθαῦ οὗ 

ΟΔΤΡοποΘ5. ἢππί. ΟἿ. 008. ἀνθράκων πρινίνων. ὕεβρ. 8:10. στρυφνὸν χαὶ 
πρίνινον ἦϑος. 388. ἀμυνοῦμέν σοι τὸν πρινώδη ϑυμὸν ἅπαντες χαλέ- 

σαντες. Ἠδβθα. Ορ. 429. πρίνινον (γύην)" ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρωτα- 

τός ἐστιν. 434. δρυὸς ἔλυμα, πρίνου δὲ γύην. Ἱπιοῖδῃ. ποχη. ἢ. 8. ὁ. 9. ἀϑλη- 

τὴν τῶν καρτερῶν τούτων χαὶ κομιδῇ πρινίνων. “Φυ]αῃ. Μίβορορ. Ρ. 860 Ὁ. 

οἵ σε ἐπαιδοτρίβησαν χαϑ' ἡμῶν πρίνινον, σφενδάμνινον, οὐχέτι μέντοι 

χαὶ Μαραϑωνομάχην, ἀλλ᾽ ᾿χαρνέα μὲν ἐξ ἡμισείας, ἀηδῆ δ᾽ ἄνδρα 

παντάπασι καὶ ἄνϑρωπον ἄχαριν. ΘΊΤΆΪΠ) βθηβα 80 110 οομηΐθο ἀϊοῦαπι 

δρυαχαρνεῦ ταθπιογαπῦ ΗΒ ΟΠἶπ5. οὐ Εὔγπι. ΝΜ. 5. ἢ. ν.᾽" (θ1π4.) ὙπθορΡγαβῦ. 

Η. ῬΙ. Υ. 4. 8. χαὶ τὸ τῆς μυρίχης ξύλον ἰσχυρὸν ὥσπερ πρίνινον. Ὑῖτρ. 

Αδη. ὙΙΠ. 8156. “βροῆβαᾷιθ Ὑἱγὰτ ὑγαη 615 οὗ ἄπθπτο ΤΟΡΟΤα πδῦδ: 

Βοῖιοῖ. στιπτοὶ γέροντες: ᾿ἀντὶ τοῦ πυχνοί. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἐσϑή- 

των, αἵτινες ὑφανϑεῖσαι εἷς πυχνότητα συνάπτονται (συμπατοῦνται ἘΠΠΙ8]. 

6χ ΡΟ]]. ὙΠ. 38.) (ἢ ἀντὶ τοῦ στερεοὶ καὶ πεπιλημένοι, ἀπὸ τοῦ στείβειν,, 
ὅ ἐστι πατεῖν.) | 

πρίνινοι: Στερεοὶ καὶ σχληροί. (Ἰσχυρὸν γὰρ τὸ τῆς πρίνου ξύλον. καὶ) 

Ἡσίοδος ἴθ». 434. «Ζερένου δὲ γύην, " χαὶ πάλιν [421.} ὶ 
“πρίνινον, ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός ἐστιν." 

ἀτεράμονες δὲ λίαν σχληροὶ, μὴ τειρόμενοι, ἀνένδοτοι. ζυρίως δὲ τὰ 

μὴ ἑψόμενα τῶν ὀσπρίων ἀτεράμονα λέγεται, (οἷον οὐχ ἁπαλά). Ι 

181. ἀτεράμονες} ΤῊ 1 6 Χ1}11 68, ἱτη τη 168. ΜοίαρΒουῖοθ. 6801]: χυρίως, 
δὲ τὰ μὴ ἑψόμενα τῶν ὀσπρίων ἀτεράμονα λέγεται, οἷον οὐχ ἁπαλά. Ζοπᾶ- 

τὰ Τοχ Ρ. 944. ἀτέραμνον τὸ δυσέψανον. οὕτως Πλάτων. Οἵ, 85νΡ. 780. 
μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾿ ἀνήρ. Ατὐϊδίαθρη. 11. 20. ὡς φιλόνεικος --- 
ὡς ἀτεράμων, ὦ γῆ καὶ ϑεοί. ῬΙαῦ. Τιορο. ΙΧ. Θ02 Α. ὃς ἀτεράμων εἰς 
τοσοῦτον φύσει γίγνοιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ τήχεσϑαι χαϑάπερ ἐχεῖνα τὰ σπέρ- 

ματὰ πυρί. Τιορο. ΤΧ, 008 Ο. ἀτεράμονε χρωμένων τινὶ φύσει καὶ μηδὲν, 

τεγχϑέντων. ῬὨϊ]οϑύν, Ν. ΑΡΟ]]. ΠΠ.. ». 111, ἀτεράμονα χαὶ ὠμὸν δϑόξο 
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Ῥαιηαβοίπμη ἀρ. Ῥποῦ. ν. 1080. οὐδεὴς οὕτως ἦν τὴν ψυχὴν ἀτεράμων καὶ 
βάρβαρος. ΑοΒ0ῃ. Ῥτομι. 198. τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργήν. ῬΟΙΪΥ}. 

ΠΥ. 21. 4. τὸ τῆς ψυχῆς ἀτέραμνον ἐξημεροῦν χαὶ πραὕὔνειν. Ἰὐαϑύ. 

Ρ. 1048, 2. πέτραις ὅμοιος εἶ τὴν σχληρότητα ὡς ἀτεράμων οἴο. “ΤΠ ΘΟΟΥ. 

Χ 7. πέτρας ἀπόχομμ᾽ ἀτεράμνω (ἄν. Ν΄. ΒΙοιΐ. ΟἹ: Ῥτομι. 198. 1098. 
ϑοίιοῖ. ἀτεράμονες: ᾿᾿χαμπεῖς. οί. 

 μαραϑωνομάχαι] Οἵ, Νὰ». 980. ἄνδρας μαραϑωνομάχας (-ους Ἰ10γ1]). 

ΘΙ ΠΟΥ ποὰ αἰοίπηαβ Υ αἰ ου] οοτ-ηθη, ῬϑηἑΠ51]|8 - πὰ 6 πη. ΟἹ. Ῥιμπά. 

ΟἹ. ΥἹΙ. 15. εὐϑυμάχαν --- ἄνδρα. Νοίαπααο, ἁαΐοπι ἰπ ἢ. γ. ὑγθ8β ἴ8- 
Ἰαποίαο ἀϊροάίδο. 
 σφενδάμνινοι] ΛΟΘΥ πὶ. ΑΠρΡΊΪο6, θΟῸ ἢ ἃ8 πιῶ} ]6. Οἷ, Οναθίῃ. 11. 1100. 

τράπεζαι τρισχελεῖς σφενδάμνιναι. ϑγποβίθμ ᾿ρῖϑῦ. 0. χαὶ τοῦ λοιποῦ 

σφενδαμνίνῳ μοι χαὶ ἀχλινεστέρῳ συνέσεσϑαι. Νῖχρ. Αδη. ὙΠ]. 515. 

ΘοπΒαπε νἰσαπι ὑσιμ15 οὗ ἀπγὸ τόροῦο πᾶῦα. Σῳρένδαμνος οδῦ 

ΠΟ ΔΟΟΥ. ΤΠΘΟρΡῆν. Η. ΡΙ. Π1|. 8.1. Αρύθ αἰοῦππι 46 Αμαν πθηβῖθα5, αἱ οὰγ- 

Ῥομδυῖϊ ογαπῦ. 
᾿ς βοϊιοῖ. σφενδάμνινοι: ᾿Ισχυροί. τοιοῦτον γὰρ τὸ τῆς σφενδώμνου ξύλον. 
ἀντὶ τοῦ σφενδονῆται. (λλως. τὸ σφενδώμνινοι ταυτόν ἐστι τῷ πρίνι- 

γοι. σφένδαμνος γὰρ εἶδος ἰσχυροῦ ξύλου. ἔστι δὲ χαὶ εἶδος χαννάβεως 

ἡ σφένδαμνος" ἡ γὰρ σφενδόνη ἀπὸ χαννάβεως γίνεται.) 

ἣ 188. σπονδὰς φέρεις] ΟἿ, 180, 1053. Ῥαο. θὁ00. σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει 

χίστην τπσιλέαν. 

τῶν ἀμπέλων τετμημένων}] ΜΊΓο5. ΘΗΪΠῚ ΘΟΤΠῚ τηδχίπηθ. ἃ ῬΘΙΟΡΟΙΠΘΒ115 

ναβίαϊαο ογαπύ. Οἵ. 512. χἀμοὶ γάρ ἔστιν ἀμπέλια χεχομμένα. Ῥὰο. 038. 

ἐν δίχη μὲν οὖν, ἐπεὶ τοι τὴν χορώνεών γέ μου | ἐξέκοψαν. 

ϑοϊιοῖ. (τῶν ἀμπέλων τετμημένων: Οἱ γὰρ Πελοποννήσιοι εἰσβάλλδντες 

εἷς τὴν ᾿Ζττιχὴν ἔτεμνον τὴν γῆν τῶν χαρνέων. 

184. ϑοῖιοῖ. χὰς τοὺς τρίβωνας: ᾿“ττιχὸν τὸ σχῆμα. ἀντὶ τοῦ ἐς τοὺς 

τρίβωνας ξυνελέγοντο τοὺς λίϑους. 

ΟἾ80. οἱ δ᾽ οὖν βοώντων] ΟἿ. 1,γχ8. 491. οἱ δ᾽ οὖν --- δρώντων ὅ τι βού- 

λονται. ὕοβρ. 6. σὺ δ᾽ οὖν παρακινδύνευ᾽. τθῦ, σὺ δ᾽ οὖν -- βάδιζ᾽. 

ΠῚ. 612. σὺ δ᾽ οὖν ποίει τοῦτ᾽. Αν. δὅ6. σὺ δ᾽ οὖν λίϑῳ χόψον λαβών. 
Νὰ». 89. σὺ δ᾽ οὖν χάϑευδε. Πδῃ. 81. σὺ δ᾽ οὖν --- τὸν ὄνον ἀράμενος 
φέρε. ϑορ. ΑἹ. 901. οἱ δ᾽ οὖν γελώντων χἀπιχαιρόντων καχοῖς. Οδά. 
Β. 6609. ὁ δ᾽ οὖν ἴτω. ΤῊ. 329. ἡ δ᾽ οὖν ἐάσϑω. Α6Β0.. Ῥτοιῃ. 985. ὁ δ᾽ 

οὖν ποιείτω. Ἐππη. 217. σὺ δ᾽ οὖν δίωχε. 848. Επσ. Απάᾶν. 268, σὺ δ᾽ οὖν 
χάταιϑε. δτο. 720. σὺ δ᾽ οὖν ἴϑ᾽. ἜΠο5. 868. σὺ δ᾽ οὖν νόμιζε ταῦτ᾽, 
ἐπείπερ σοι δοχεῖ. Ἡοτοᾶ. ΙΧ. 48, οἱ δ᾽ ὧν μετέπειτα μαχέσϑων ὕστεροι. 

βοώντων] Οἵ. Νὰ». 463. δρώντων. 400. παραϑέντων. 196. ἐπιμεινάντων. 
ϑορ!. ΑἹ. 000. σωζόντων (ἰπιρ6:.). 901. γελώντων. 161). Ρ. 140. δησάντων 

(μμροι.). 
τὰς σπονδὰς φέρεις;} Οἱ. 180. 1055. Ῥαο. 000. σπονδῶν φέρουσα τῇ 

πόλει χίστην πλέαν. 

187. γεύματα) ἈΠρ]. 584 1}]65. ΕρΠῖρρ. 1Π|. 887. γεύματ᾽ οἴνων. Ὁ ρ}. 

ΤΥ. 81:0. βαδίζειν εἷς τὰ γεύμαϑ᾽. ῬΙαῦ. Νῖο. 29. τῶν ἀφικνουμένων ἕχά- 

ΠΠς: 
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στοτε δείγματα χαὶ γεύματα κομιζόντων (50. Επτὶρ᾽ 5 ρορβἰβ). Ῥ' 

Ἠ]ΡΡΆΤΟΗ. 228, γεῦμα λαμβάνοντες αὐτοῦ τῆς σοφίας. Ἐν. 280. γευᾶα 
ρίον. ΑμΕΡἢ. οοπι. 111. 40. οἰνογευστεῖν. 

Θο,ιοῖ. τρία γε ταυτί: Ἔπαιξε παρὰ τὰς σπονδὰς, ἐπεὶ οἴνῳ γίνονται , 

αἱ δι’ ὅρχῶν συνϑῆχαι. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἀνάγνωθι εἶπεν γεῦσαι. 

189. αἶβοῖ] Τπάϊρηδηθ]5 οχοϊατηαίῖο. Οἵ. ἂν. 610. ΝᾺΡ. 102. 829, 

Ἐκ. 891. θ67. Ὑ68ρ. 87. 973. 1388. Ῥδο. 15. 544. 1066. 1291. Αν. 1055. ᾿ ἱ 
οὐχ ἀρέσχουσίν μ᾽ Οἵ. Ἀδπ. 108. σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσχει; ῬΙαί. Ο ᾿ 

801 Ὁ. εἰ μὴ αὖ σε ταῦτα ἀρέσχει. Βι6ρ. Υ1Π. δ᾽ Β. Τιερ. ΠΠ1. Τ02 Ὁ. εἶς. 
100. ὄζουσι πίττης] ῬΊίοΘΠΙ ΟΠ 8]]] πᾶ η840 Οαπὶ Ὑἱπὸ τηϊβοθαηῦ 561- 

γα] 6715 οαιϑᾶ. 560Π01: χοιγὸν ἐπὶ οἴνου χαὶ νεὼς τὸ πίσσης ὄζειν 

ἔστι γὰρ πισσίζων οἶνος. Οἵ. 100. 196. Βᾳ. 1382. οὐ χοιρινῶν ὄζων ἀλλὰ 
σπονδῶν. ΝΡ. 1007. Ῥαο. ὅ206. 529. 

πίττης] Ἔδλη. 804. ἀσχώματα χαὶ λίνα χαὶ πίτταν διαπέμπων εἷς 

᾿Επίδαυρον. : 
ϑοϊιοῖ. ὄζουσι πίττης: Κοινὸν ἐπὶ οἴνου χαὶ νεὼς τὸ πίσσης ὄζειν. 

(ἔστι γὰρ πισσίζων οἶνος.) ὁ δὲ λόγος, ὄζουσιν αἱ σπονδαὶ αὗται χατα 

σχευῆς τριήρων διὰ τὸ ὀλιγοχρόνιον αὐτῶν. (192.) (εἷς τὰς πόλεις δὲ 

τὰς τῶν συμμάχων.) , 
191. σὺ δ᾽ ἀλλὰ] Οἵ. 1033. Νὰ}. 1864. 1869. Τ,γ8. 904. Ῥαο, 660. ἡ δ᾽ 

ἀλλὰ πρὸς σε μιχρὸν εἰπάτω μόνον. Ἐπτ. Ηεγ. 606. σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῇ 
Μεά. 912. Π65. 107. ΕἼΤ]. δά Ἐπ. 506. Απέϊρῃ. Π]|. 88. σὺ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι. 

1902. χαῦται] Ἐϊδάθπι ογαβὶβ θοῦ ΕΟ]. 5093. 
ἐς τὰς πόλεις] ὅ6}01: τὰς τῶν συμμάχων. ῃ 

193. ὀξύτατον] Ῥοτᾷπθηι ΔΟΟΥΡΘ. ΞξΞ680]: ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ τραᾶ- 

πέντος οἴνου εἷς ὄξος. ΑἸδοχ. 1Π|. 447. χαὶ τὸν μὲν ὀξὺν οἶνον ἐχπυτίζομεν. 

ΟΥ Ῥᾷο. 526. οἷον δὲ πνεῖς ὡς ἡδὺ, χατὰ τῆς χαρδίας, 1 γλυχύτατο 

ὥσπερ ἀστρατείας χαὶ μύρου. Δο᾿ι. 862. ὄζων χακὸν τῶν μασχαλῶν. Τὶ 
204. ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσϑίου. απ. 3538. ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείωτ 

χρεῶν. Ῥδο. 87. χαὶ μὴ πνεῖ μοι χαχὸν, ἀντιβολῶ σ΄. Ἐπ. 892. βύρσης 

χάχιστον ὄζων. Ὕεδν. 38. ὄζει χάκιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 918, 
τυροῦ κάχιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν. ῬΊΘΤΘΟΥ. Αἰμοη. Ρ. 260 Α, ἥδιστον ἀπατ- 
μίζοντα. Τά. ν. 159 Ε΄ τοῦ στόματος ὄζει κακόν. Οταϊθῦ, Ρ. 090 Ὁ. γλυχύ- 
τατον δ᾽ ὦζε βασιλείου μύρου. Οἷ, δα ῬΙ. 1020. Βιπ Ποῦ Τιγβ. 948. οὐ 

ἡδὺ τὸ. μύρον μὰ τὸν ᾿“πόλλω τουτογὶ, | εἰ μὴ διατριπτιχόν γὲ χοὸ 

ὄζον γάμων. ; 

ϑοϊιοῖ. ὀξύτατον ὥσπερ διατριβῆς: ᾿ἀντὶ τοῦ ἀπωλείας χαὶ συντριβῆς 

ἍΜ 

(ἢ ἀντὶ τοῦ μόναι πρεσβεῖαι ἔσονται περὶ τῶν συμμάχων, ὥστε μένει 

αὐτοὺς χαὶ μὴ μεϑίστασϑαι, ἀλλὰ συμμαχεῖν τῇ πόλει. ἄλλως. ἀπ 

μεταφορᾶς τοῦ τραπέντος οἴνου εἷς ὄξος. χαὶ τῶν οἴνων τὸ ὀξύτατον. 

194. τριαχοντούτιδες] Οἵ, 262. Ἐᾳ4. 1388, τὰς τριακοντούτιδας σπονδά 

1301. χατατριαχοντουτίσαι. Τ πο. 1. 28, ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖοι κι 
Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριαχοντούτεις σπονδὰς, αἷ αὐτοῖς ἐγένοντ 

μετὰ Ἑὐβοίας ἅλωσιν. 110. (0011. 8). ᾿ 
105. ὦ “]Πονύσια] Ἠ)ι8 [οβίϊ τηθιηἰηἶ αὐἷὰ ἰπ ῬΡᾷθ86. ἀρθίποθρβ 1108 

Ῥούουϊῦ ΘΙ ῦγατο ὈΙοηγβία. ΒΕ, ᾿ 
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τὴν τῶν “Τιονυσίων πανήγυριν ἔσεσθαι. (εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἀποδοχῆς 

ἀξίων. ἀντὶ τοῦ ἥδισται, ἄξιαι τῶν “]ιονυσίων. “Πιονύσια δὲ ἑορτὴ “ιο- 

106. Οἔ οπι. Θά. ἐ. 809. ἀλλὰ τόδ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέχταρός ἐστιν ἀπορρώξ. 

107. σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν] ΟΙΠΙΟοῦ. ΤαΡοθαηΐαν τη1]Π1085 ἴῃ Θχροαϊ ]ο θη 

Ὀ6Ι]ΠἸοῶσι ῥτοϊθούα γι οἰ θασία 5101 ἰπ ἐσ ἀπαμη οοιηρᾶτασο. ΟἿ. Ῥᾷο. 312, οὐ 

γὰρ ἦν (50. τὸ κήρυγμα) ἔχοντας ἥχειν σιτέ᾽ ἡμερῶν τριῶν. Ὑπαο. 1. 47. 

᾿ἀβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. Χαη. Απ. ΥἹ. 

2. 4. τὰ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν ἡμερῶν σιτία. 

ΦΌΒΟΡ, Β. 7. Υ. 8 47. χελεύων εἷς τὴν ἐπιοῦσαν ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα 

αὐ τριῶν ἡμερῶν τροφὴν --- παραγενέσϑαι. ἘπΡα]. ΠῚ. 210. λαβόν- 

τὰς εἷς “Ὑμηττὸν ἐξελϑεῖν ὅπλα ] χαὶ σιτί᾽ ἐπὶ μύρμηκας ἡμερῶν τριῶν. 

ομι. 6 Οὐχ. 107. ἔχοντες ἐπισιτισμὸν ἡμερῶν τετταρώχοντα. ΑΠΠπαὶῸ 

ΘΟΠηΐοτ5. οὐϊαπη Κᾳ. 1079, ἐγὼ ποριῶ χαὶ τοῦτον (80. τὸν μισϑὸν) ἡμερῶν 

τριῶν. Ὕ68Ρ. 248. ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηράν. Ῥδο. 710. 
ὅσον δοιφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν. ᾿ 

βοϊιοῖ. (καὶ μὴ ἐπιτηρεῖν: Ε΄ ποτὲ γὰρ ἔξοδος ἐπὶ στρατὸν ἐγένετο, 

εἰώϑεσαν οἱ στρατηγοὶ προλέγειν τοῖς στρατιώταις ὥστε τριῶν ἡμερῶν 

παρασχευάζεσϑαι σιτία. σχώπτει οὖν τοῦτο τὸ στρατηγιχὸν παράγγελμα 

ὡς ἀηδὲς χαὶ βαρὺ τοῖς εἰρήνης ἐπιϑυμοῦσι.) 

198. χὰἀν τῷ στόματι λέγουσι] ΟἿ, 1184. Ηοχῃ. Οἅ. ϑ΄. 460. Ὀδυσῆα ἐν 
ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶσα. 1]. ά. 87. ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι. γ΄. 806. ἐν 

ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι. Ἰλοτη. 284, 25. ἐν τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἐϑεώρουν 
ἄν. 628, 1. τὴν τοῦ δήμου δωρεὰν, ἐν ἣ πολίτης γέγονε. 8. Ῥαα]. ἘΡ. 

ἃ ἤοπι. Χ, 9. ἐὰν ὁμολογῇς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον ᾿Ιησοῦν οἷο. 

Ῥιοβοροροοία [ἰἶὸ δῦ, 60 ἀρίϊου ἡπΐὰ τοβρίοἰθιιῦ δ ὁ5. ΔΙΠΡΠΟΥᾺΘ. 86 

γΆΒΟΙΠΙ ἴῃ (πὸ ἱπαιτιοῖαο ἰϑίαθ [ουοθαηέτπν. ΝΙΊΒΙ δα ριυιβίμπι βῖνο τόνον νἱηὶ 

Τλύξις: ὁ ἀνειμένος οἶνος καὶ ἄγονος, ὃν ἔνιοι μὲν ἁπαλόστομεν, οὗ 

δὲ γλεῦξιν. ΟἿ, ἩφυταΐρΡ. Αἰμθη. 29 Ε. (Π|. 410.) ἔστι δέ τις οἶνος, τὸν δὴ 
σαπρίαν χαλέουσιν, 1 οὗ χαὶ ἀπὸ στόματος, στάμνων ὑπανοιγνυμενάων, ] 

ὄζει ἴων, ὄζει δὲ ῥόδων, ὄζει δ᾽ ὑακίνϑου. Ῥῖτη 1115. Ἰα88. οδῦ ἴῃ ΕῪ, 291., 

ἹΠ1Ι Σοφοχλέους οὐ χαδίσχου στόμα ἰηΐου 86. ΘΟ Ροπ απ. ΟὈΠἕΘυ οὐϊδιη 

οἴαθαπᾶππι {Ππ4 Οἀραποὶ αϊούππη ἱπ ΑΘΒΟΒΥ ϑορῦ. 480. χρυσοῖς δὲ 

φωνεῖ γράμμασιν “Πρήσω πόλιν." 

βαῖν᾽ ὅποι ϑέλεις] ΟἿ, ῶ5ρΡ. 1000. ἀλλ᾽ ἔτε χαίροντες ὅποι βούλεσϑ᾽. 

ΝΡ. 891. ἔϑ᾽ ὅποι χοήζεις. Ἐὰν. ΕὟ. 721. ἴϑ᾽ ὅποι χρήζεις. ΤΈοΟ. Υ͂. 18, 
ἐξέστω ἀπιέναι ὅποι ἂν βούλωνται. 

μονονουχὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν. ᾿ἥλλως. λέγουσι, φησὶν, αἱ σπονδαὶ, πιϑι 
υ ϑέλεις. εἰκότως" ἐν γὰρ πολέμῳ διὰ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν πολεμίων 

τῆς πολιορχίας οὐχ ἔστιν ἀπελϑεῖν ὅπου τις βούλεται.) 
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199. χἀχπίομαι] Βαθαχσαχμα, αὖ χατέδομαι. 1112, ΜορΙῖβ, Πέομαι ᾿ἅττι 

χῶς" πιοῦμαι “Ἑλληνικῶς. Οἵ. ῬΏσγπ. ΤῸ». Ρ. 80. αὐ ἀ6 νἱπὸ Ἰοαυϊδαχ., 
200. χαίρειν κελεύων πολλά] Οὗ, 1151. Εᾳ. 458, χλάειν σὲ μαχρὰ χελειύ 

σας. Νυῦ. 009. ΡΙ. 822. 1187. βορῃ. ΕἸ. 1460. ἡ πολλὰ χαίρειν μ᾽ εἶπαι 

οὐχ εἰωϑότως. Ἐπτ. ΗΡΡ. 112, τὴν σὴν δὲ χύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρει 
λέγω. ϑάρρῇ. Εν. 18. πόλλα μοι τὰν Πολυαναχτίδαο παῖδα χαίρην. 

ϑοδιοῖ. (χαίρειν κελεύων: Κατ᾽ εὐφημισμὸν τὸ χαίρειν κελεύων τὸν 
᾿ἀμφίϑεον οἴονταί τινες, ἵνα γραφῇ τὸ χελεύω χωρὶς τοῦ ν. τὸ δὲ ἑξῆ. 

ἐγὼ δὲ πολέμου τὸν Ζ]ικαιόπολιν.) ι 

201 5ᾳ. Ῥ᾿οᾶΘΟΡῸ] 15. ἀοπμαπ το] πα τὺ ἀΟΙ ΠΠΊτι6. ΒΈ ΠῚ ἱπέτοϊξ,, ΘΧ {πᾶ 

Ῥταθραγα δ ααἶθτ5 ΟΡΒ οϑὺ Θρυθαϊξαν απ χοῦ οὐ ἢ]Ϊὰ ἀπο ας 

ΒΟΙΥΪ5 ϑαλλοφόροις ν. 2917, ΠΙοπγδία τὰ χατ᾽ ἀγροὺς Θ6]ΘὈταύαττ8. 
201. ἐγὼ δὲ - 1 Ορροβίζαπη Πος φῥγδοοθάθηϊ τοὺς χαρνέας. ΟΥ 8 

ΕῚ. 2609. 844. ἀπαλλαγέντα τῶν χατ᾿ ἀγορὰν πραγμάτων. Ἠοτοί. Υ. 4. ὅσων 

χαχῶν ἐξαπαλλαχϑεὶς οἷο. ΑΘΒοΠῖπ. 29, 41, ἀπαλλαγῆναι τοῦ πολέμου. 
15οογ. 109 Β. ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων. 

202. ἄξω] Ο6] τ ρο. Οἷ. 260. Ραο. 418. ΤῊ. 885. Ἠρδτοᾶ. 1. 147. 
τὰ κατ᾽ ἀγροὺς --- “ιονύσια] ἈΑραθαΐαν Ποὺ ἔδβθαμη, αἰνθύβαση ἃ 1,6- 

ἨΔΘΙΒ, ῬΘΙ ΟΠΠῸ5 Αὐζίοδο ῬᾷΡῸΒ ΒΙΌΟΓΠΟ πΊθη856 Ποσειδεῶνι. ΟἿ, ΑΘβομῖπ. ς 

ὁ. Τίπι. Ρ. 22, 25. ἐν τοῖς χατ᾽ ἀγροὺς Ζιονυσίοις κωμῳδῶν ὄντων ἐν 

Κολυττῷ. 1586. ὙΠΠ|. 21. εἰς “Ιιονύσια εἷς ἀγρὸν ἣγεν ἀεὶ ἡμᾶς. ΤΉΘΟΡΕΓ, 

Ομδαν. ΠΙ. ὁ δὲ ἀδολέσχης τοιοῦτός ἐστιν οἷος --- λέγειν --- ὡς -- Ποσε 

δεῶνός ἐστι τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Ζιονύσια. ἨδρΒγομίπμη, “]ονύσια" ἑορτὴ 
᾿ἀἀϑήνησιν, ἣ «Ιονύσῳ ἤγετο τὰ μὲν χατ᾽ ἀγροὺς μηνὸς Ποσειδεῶνγος; 
τὰ δὲ Ζήναια μηνὸς “Πηναιῶνος (Δνϑεστηριῶνος ὁοτΥ, ΒΌΠΗΚ.), τὰ δὲ 

ἄστει ᾿Ελαφηβολιῶνος. Τ)6 απδύθπον ΒΔΘΟΙΪ ἴοβυϊβ, τοῖς χατ᾽ ἀγροὺς, τοῖς 
χατ᾽ ἄστυ 568 μεγάλοις, τοῖς “ηναίοις, οὖ τοῖς ᾿ἀνϑεστηρίοις ορογαπῦ 
Ῥοβὺ Βοθοκῆϊιμι Τ᾽ Ἶγ 1.781} (Δπ8. ῬΉ110]. 11. Ρν. 2718 --- 807,)}, οὐ Βαϊίπηδηπ, 

ἴῃ Θχοῦσϑιι δα 1)6η|. Οταῦ. ἴθ ΜΠ4. ϑοουσηάθμ αἸϊοβ {τὰ ἰδηῦαπι ΠΙΟΉΥΒ, 
βία ουδηῦ. Ἐδᾶάθηη αἴαᾳπθ τὰ .Ζήναια ἴυϊββα ΠΙοηγ βία τὰ ἐν Πειραιεῖ 

οδίθπάθυθ νἱάθαΐιν Ἰοοὰβ Ποιμοϑῦμοπῖβ ὁ. Μ|ΙΔ. Ρ. δ11. ὕΟπὶ βϑῃθομξίδδ 
τπθυρπαὶ ΒΌΒΉΚοπ. 46 Βοβέ. ὈΙοηγβ. Ρ. 42, 

χατ᾽ ἀγρούς] Οταίίπ. 11. 232, κατ᾽ ἀγρούς. ΑἸαρῃ. ΠΠ1. 805. χατ᾽ ἀγρόν. 
εἰσιών] ὅ0. εἰς ἐμαυτοῦ. Ὁ) οαια πὶ ̓ π τα 5. Οἱ, 900. Ῥαο. 288. ἔξω δὲ 

δοίδυχ᾽ εἰσιὼν ποιήσομαι. 49. ΤιγΥ5. 090, οἷο, ; 

ϑαιοὶ. ἄξω κατ᾿ ἀγρούς: Τὰ “ήναια λεγόμενα. ἔνϑεν τὰ “ήναια χα 
ὁ ἐπιλήναιος ἀγὼν τελεῖται τῷ “Ἰιονύσῳ. “ήναιον γάρ ἔστιν ἐν ἀγροῖς 

ἱερὸν τοῦ “]Ιονύσου διὰ τὸ πλεχτοὺς ἐνταῦϑα γεγονέναι, ἢ διὰ τὸ πρῶ: 

τον ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ λήναιον τεϑῆναι. ένανδρος “τραγῳδὸς ἦν Ἢ 
«“Ἰεονύσια.᾽) 

209. “Ἑογύίαββο πἴο νϑύβιιβ ΔΠπα1ῦ δα ἔν. δάθβρ. ἃρ. Αἴμοη. ΧΙΥ͂. Ρ. Οὔδ 

ἐγὼ δὲ φεύξομαί γ᾽ ἐλεύϑερος γεγώς." (11... Ηΐο Ββοθηδπηι τοιπαυὶ 
ΔΙΡΒΙ Πθιι8. ἃ]1π|8. ΡΟΥΒΟημδ 6. (ἸΧΟΥΪ5. ΠΙΟΔΟΟΡΟΪ 415) Ραγύοβ δοθα τι. 

204. Οὗ, ὕοβρ. 422. πᾶς ἐπιστρέφου. Ῥαο. 801. δεῦρο πᾶς χώρει. τ 

ὑπότεινε δὴ πᾶς. Ὀῦῦ. ἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον. Ἐ]ι05. 86, σπιαῖε πε 
ἴα. 972. χωρεῖ νῦν πᾶς ἀνδρείως. ἣ 
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ϑοϊιοῖ. τῆδε πᾶς ἕπου: ([Ἐντεῦϑεν ἡ πάροδος γίνεται τοῦ χοροῦ, ὃν 
συμπληροῦσιν οἱ χαρνεῖς. παράγονται δὲ συντόνως πετὰ σπουδῆς διώ- 

Ἕ χοντὲς τὸν ᾿μῳίϑεον σπονδὰς ποιησάώμενον πρὸς τοὺς “ακχεδαιμονίους. 

γέγραπται δὲ τὸ μέτρον τροχαϊκὸν, πρόσφορον τῇ τῶν διωχόντων .«γερόν- 
ᾧ τῶν σπουδῇ. ταῦτα δὲ ποιεῖν εἰώϑασιν οἱ τῶν δραμάτων ποιηταὶ κωμι- 

᾿χοὺὶ χαὶ τραγιχοὶ ἐπειδὰν δρομαίως εἰσάγωσι τοὺς χοροὺς, ἵνα ὁ λόγος 

συντρέχῃ τῷ δρώματι.) τὸ δὲ τῇδε τοπιχόν ἐστιν ἐπίρρημα καὶ κεῖται 

ἐν ἔσῳ τῷ ἐνταῦϑα. (καὶ ἔχει παρὰ τοῦ ποιητοῦ [1]. Ο. 40.1 
ΐ “τῇ ἔμεν ὴ χὲν δὴ σὺ χελαινεφὲς ἡγεμονεύεις.᾽" 

σημαίνει δέ ποτὲ χαὶ ῥῆμα προσταχτιχόν [Θἅ. 1. 847. “Κύκλωψ, τῆ 

᾿ πίε οἶνον." ἐχρήσατο δὲ τῷ πληϑυντιχῷ ὁ Σώφρων εἰπὼν “τῆτέ τοι 

τ’ χορῶναί εἰσιν." Ἄλλως. χορωνίς. εἰσέρχεται γὰρ ὁ χορὸς διώχων τὸν 

᾿ ἀμφίϑεον, χαὶ ἔστι μεταβολιχὸν μέλος ἐχ δύο μονάδων ἐβουΘΒΕΒΡΙρε ο, 

ὧν ἡ μὲν πρώτη ι΄ κώλων ἔχει τὰς περιόδους" ὧν δ΄ μὲν ἐν εἰσϑέσει 

᾿ εἰσὶ τροχαϊκαὶ χαὶ χαταληκτιχαὶ τετράμετροι. εἶτα ἐν ἐκϑέσει χῶλα παιω- 

᾿ψιχὰ ἕνϑεχα ἐαητμέοῖς ἐπιμεμιγμένα, καὶ τὸ ς΄ καὶ τὸ ὄγδοον καὶ δέχα- 

τὸν δίρρυϑμα, τὰ δ᾽ ἄλλα τρίρρυϑμα.) 

χαὶ τὸν ἄνδρα πυνϑάνου: ᾿Αντὶ τοῦ περὶ τοῦ ἀνδρός. ὅμοιον γάρ ἔστι 

τῷ “ἄνδῥα μοι ἔννεπε ιοῦσα." 
᾿ς 20ῦ. τῇ πόλει γὰρ ἄξιον] Οἷ. 8. ἄξιον γὰρ ᾿Ελλάδι. Ἐᾳ. 610. νῦν ἄρ᾽ 

ἄξιόν γε πᾶσίν ἐστιν ἐπολολύξαι. 

200. ϑο]οι. ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα: “ΤΠιττή ἔστιν ἡ χρῆσις τοῦ συλλαβεῖν 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις. πρὸς γὰρ διώφορον χλίσιν διάφορος καὶ ἡ διάνοια. ἐὰν 

: μὲν γὰρ πρὸς αἰτιατιχὴν ἡ σύνταξις ἢ, ἔχϑραν καὶ δυσμένειαν παρίστησι 

τοῦ συλλαμβάνοντος, χαχουργίαν δὲ τοῦ συλλαμβανομένου, ὥσπερ καὶ 

γῦν, χαὶ “]ημοσϑένης ἐν τῷ χατὰ Μειδίου [] “οὐχὶ συλληψόμεϑα"" ἐὰν 

, δὲ πρὸς δοτιχὴν, σημαίνει φιλίαν χαὶ συμμαχίαν, ὡς ᾿Ισοχράτης ἐν ταῖς 

παραινέσεσιν [ν. ἅ Ὁ. “ὁρῶ δὲ καὶ τὴν τύχην ἡμῖν συλλαμβάνουσαν,᾽" 
ἔσον τῷ συναγωνιζομένην. ἐπάγει γοῦν “χαὶ τὸν παρόντα χαιρὸν συνα- 

γωγιζόμενον.᾽᾽ καὶ “1ημοσϑένης ἐν πρώτῳ «ριλιππιχῶν.) 

207, ὅποι τέτραπται] Οἵ, Ἐπτ. Ογο]. 808, ποῖ τρέψεταί τις; 

ΘοΙιοΙ. εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται: ᾿Ἡστεία χαὶ χαϑαρὰ εἷς ὑπερβολὴν 

ἡ σύνταξις τὸ λέγειν οὐκ εἷς ποίαν γῆν πέφευγεν, ἀλλὰ ποῦ γῆς. δόξαν 

γὰρ πεπαιδευμένου χαρπώσαιτο ἄν τις οὕτως εἰπών. 

210. ϑοϊοῖ, τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν: Οὐχ ἀπόβλητον οὐδὲ τοῦτό μοι δοχεῖ. 

σφόδρα γὰρ ᾿ττικὴ ἡ φράσις. λείπει γὰρ τὸ ἕνεχα. τὸ χατ᾽ ἔλλειψιν οὖν. 

ῥηϑὲν κοινὸν αὐτῷ πεποίηχε. λέγοις ἂν καὶ σὺ παραπλησίως" οἴμοι τῆς 

τύχης, μαχάριος τῆς ἐμῆς παιδείας. 

211, 220. Ῥαᾷθομθβ ὑγο5, οὲ ὑούϊοπι οὐϑύϊοὶ: (0 ΠΙΘΕΓΙ ΘΘΠΘΥΘ ἘΒΌΓΙ 

Αὐἰδίορμβδηθμι ἀοοοὺ Ναυῖτιβ Ὑἱοῦου. Ρ. 2048. ““Ηρχαπιθύσαμ δυΐθιη Αὐϊβίο- 

ΟΡΒΔΠΟΒ ΘΟΙΠρΟϑεΐύ (816 αὖ 5ἰηῦ ρΦΘΟΠ65 ῬΥΪΠΐ ὑγ65, οὗ ἰπβθαυδηΐαγ ἰού! Θ1η 

ΟΥρέϊοὶ, ἑδπμαδιη, “ΥΟΥ ΡΟΥΘ ΡῸΤΡαΤοῶ ὅθ Θητ5 Διηοτῖρα5 αϊνἃ 
ΡΟ] 6 η5 ποῦ. “Ἰία βο]θηΐ 56π05. Κ1ο βϑπῖ ΟΠοσ5 ἃρπα Εαυρ. ἴῃ 

Ἤρτο. Επτ. 812, εἰ μὲν σϑενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων ] ἦν τίς μ᾽ ὑβρίζων, 

ῥᾳδίως ἐπαύσατ᾽ ἄν" 1 νῦν δ᾽ οὐδὲν ἐσμέν. Ὑὶγρ. Αθῃ. ν. 997, “51 τ 1} ] 

᾿ 
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4π88 αιοηπάδιη ἔπογαῦ --- πππὸ ἴοτοὺ 11 Ἰπνομπίαβ, [ Ηδυᾶ δαυϊάθμι. --- 

γομίββοιι". ΒΕ. "βόρῃ. ῬΆΠ. 947. οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γε ] εἷλέν μ΄. 
ἐπ᾽ ἐμῆς --- νεότητος] Οἵ, Εα. ὅ24, ἐφ᾽ ἥβης. ὕεδρ. 1199. ἐπὶ νεότητος. 

ϑοῖιοῖ. οὐκ ἂν ἐπ᾽ ἐμῆς νεότητος: Ὃ μὲν χορὸς συνέστηκεν ἐξ χό' 

ἀνδρῶν. ἔστι δὲ νῦν γεροντιχός. πάνυ δὲ ἐμμελῶς καὶ μετὰ πάσης ἀρετῆς. 

ὁ ποιητὴς ἐμιμήσατο γερόντων τρόπους χαὶ λόγους" τρόπους μὲν ἐκ τῆς 

ἀχροχολίας, λόγους δὲ ἐκ τῆς τῶν παλαιῶν ἔργων ὑπο ἘΡῈ τοιοῦτος 
ἡμῖν χαὶ ὁ Νέστωρ δοκεῖ λέγων [1]. Η. 198.1 “ἡβῷμ’ ὡς ὅτ᾽ ἐπ᾽ ὠχυ- 

ρόῳ." χαὶ πάλιν [1017.1 ““εἴϑ᾽ ὡς ἡβώοιμι" τῷ χε τάχ᾽ ἀντήσειε μάχης 

χορυϑαίολος Ἕχτωρ." ὃ μὲν οὖν Ὅμηρος ἡρωϊκὸς ὧν ἡρωϊχῶν πράξεων, 

μέμνηται, ᾿Τ“ριστοφάνης δὲ ὡς μετρίοις ἀνδράσι καὶ βαναύσοις θωδ 
ἄνϑραχας χαὶ φορτία βασταζόμενα. ᾿ 

218. ἀνϑράχων] ΘΒ 6 υἱοῖπο τηοπέθ Ῥδυποῦμο (οἵ, 548,} οοιηροτγίαθαπῦ, 

αὖ ἰαοϊαπῦ ΠοᾶϊΘ τορίοηἶβ 6715 ποῦ. Πἰβίαραν ἂἃὉ Αἰμθηὶβ 60 5βίδαϊοβ. 

Βθρ ΠΟΘ 1} ὙΘΥΒ5 θη ἀσμᾶγπδο, Ποάϊθ (αὖ νοι) ΜΘ πΙ ΚΙ. Υ. 

1 ΆΚ6 οα 86 Ποῖ οὗ Αὐὐ1όᾶ γν. 21. 

ἀνθϑράχων φορτίον] ΤῈ ΑΟΠΔΓΠΘΗΒΙ0 115. ρδββδὶπ ἴῃ πὰ Θομηοραϊα τδπ-᾿ 
4πᾶπιὶ ἀθ ΟΔΥΡΟΠΔΥΪΒ5 ΙΟατΪΌα], πορο απἰᾷ 111] ργδθοῖραθ ἰαοθγθηῦ οὗ 

γνϑηἀοθσθηῦ οΔΥθΌΟΠΘ5. ΝΒ. ἀπΐοπι Ἰδοίαμξον αἰοὶϊῦ βθπθχ ᾿πνθηθῖι 856. 

ΘῸΠῚ ΟΠΘΙΘ 5ΘΟΘα ΠῚ 6586. ΘΌΤΤΟΠΙΟ ΡΠΔΥ ΠῚ ΟΌΓΒΟΥΘΙῚ ᾿Υϑθδύδ ἢ ]ΒΒΙΠΠΤΓΙΗ ; 

ΠΘΙῚΡ6 εὖ ΜΙ] οὰμὴ θονΘ 'ἰπ ΠΌΠΟΙ ὁποῦ βίδα 1. ; 

214. ἠκολούϑουν] ΑΞΒΘ4΄ΌΘΡαΥ, ΑπρΊϊοο, 1 π584 0 Κορ ἂρ 1, 
Ὁὺὺ ἴπ 110 γοῖϑὰ, Ναϑσθῦθτ 4α ὕθ ρΡοββὶί, ΗἨΟΊΠ6Τ͵Θ, 5664]. 

«αὔλλῳ] ῬΠΔΥ]Π5 Οτοϊομίαῦα, ΘΌΤΒΟΥ Ρϑγηϊοϊψαῦθ οθ] θθθυυϊπιβ, 48 απὸ ν. 
560Π01, Ηοτοᾶ. ὙΠΠ. 47. τῆς ἦρχε ἀνὴρ τρὶς πυϑιονίχης «»ἀὔλλος. Ῥαυδβ. Χ,, 

9. 2. Μοιπογαύαν οἰΐδηη 8ρΡ. 1200. ὅτε τὸν δρομέα «Ῥάϊλλον ὧν βούπαις 
ἔτι εἶλον διώχων. ὈΠΙΝΤ. 6. ἔπϊξ Ῥγεμϊοπῖοοβ ὑθβίο Ἠοτγοᾶ. 1. 1. Εχίαξ 6 
60 ΘΡ᾽ρυδιημηδ ἀρ 501|0].: πέντ᾽ ἐπὶ πεντήχοντα πόδας πήδησε Φαὔλλος,} 
δίσχευσεν δ᾽ ἑκατὸν πέντ᾽ ἀπολειπομένων. 

ϑοῖιοι. Φαύλλῳ: Ὁ Φαῦλλος δρομεὺς ἄριστος (ὀλυμπιονίχης, ὅπλιτο-. 

ϑρόμος περιώγυμος, ὃν ἐχάλουν ὁδόμετρον. ἦν δὲ καὶ πένταϑλος.) ἐφ᾽ 

οὗ χαὶ ἐπίγραμμα τοιόνδε, ᾿ 

“πέντ᾽ ἐπὶ πεντήχοντα πόδας πήδησε «»ἀὔλλος, 

δίσκευσεν δ᾽ ἑχατὸν πέντ᾽ ἀπολειπομένων." ἵ 
(ἐγένετο δὲ καὶ ἕτερος ἀϑλητὴς ὀγδόην ὀλυμπιάδα νικήσας, καὶ τρίτος 

λωποδύτης.) 

210. φαύλως] Ε'ἃ 6116. 1. ᾳ. ῥᾳδέως. ΟἿ, Ἐο]. 666. οὐχ ὑβριεῖται φαῖ 

λως οὕτως. ὅ88ρ. 401. ἀλλὰ μὰ «ἰ᾽ οὐ ῥᾳδίως οὕτως αὐτοὺς ἂν διέφυγες. 
Εᾳ. 09. ΝᾺ. 7:18. εβρ. 084. 666. ἀν. 9601. Τ,γ5. ὅθθ. 

ϑοιοῖ. ὧδε φαύλως ἄν: ᾿Αντὶ τοῦ εὐχερῶς καὶ μετὰ ῥᾳστώνης. (δηλοῦ- 

ται δὲ ἐκ τῆς λέξεως καὶ τὸ ἁπλοῦν χαὶ τὸ κακόν. τὸ δὲ ἑξῆς, οὐχ ἂν 

ὧδε φαύλως.) : 

217. ἐλαφρῶς) ΑπρΊϊοθ. πἰπι Ὁ]. Αθβ0}, Ῥτόμ. 279. ἐλαφρῷ ποδὲ -- 
προλιποῦσ᾽ οἷο. Τγτίαθιιβ ΠΕ]6ρ. ΕἼ, 19. τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐχέτι 

γούνατ᾽ ἐλαφρὰ οἷο, ΡΙπᾷ, Ν, Υ. 20, γονάτων ἐλαφρὸν ὁρμάών. 
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᾿ς ἀπεπλίξατο} ἈπρΡΊο6 δύορρϑά οὐ. 56801: ἀπεσείσατο (), ἀπέφυγεν. 

᾿πλὶξ γὰρ τὸ βῆμα, καὶ πλίγματα τὰ πηδήματα. Οἱ ἀμιφιπλὲξ ὁχ ὅοΡΠο- 

οἷο Ἰαπᾶαῦ ρτὸ περιβάδην αἰοίιπι, οὐ Ηοιμοῦὶ ΠΠπα Οἁ. ζ΄. 518. εὖ δὲ 

-πλίσσοντο πόδεσσιν, αὶ ἅδ᾽ τηυ]γιι ἰποοβδὰ ἀρσίθασ. ΟἿ, δύγαυθ. οοΐη. 

ΕΠῚ 788. τὰ Εν Ι περὶ τὴν λεκάνην ἅπαντα περιπεπλιγμένα (ἷ. 9 
διασχόντα τὰ σχέλη, αὖ οχρ]ϊοαῦ ῬΟ]χ 11. 179). ΒΠΜΠΠΙ ον Ἡθβγ ΟΠ Ἶ18, 

᾿περιπεπλίχϑαι" διηλλαχέναι τὰ σχέλη ἀσχημόνως. 14. πλίγμα" βῆμα. 

Εύγηι. Μ. ἀμφιπλίξ: περιβάδην. ἈΥΟΆΠΠΟΟΙ. ΕῪ. 00. οὐ φιλέω μέγαν στρα- 
᾿τηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον 1 οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον. 

ΠΠοοον. ΧΥΠ͵ΠΙ. 8. ποσσὶ περιπλίχτοις. ΑΥἸϑύ. Ἔν. 2. χαταπλαγήσει (χατα- 

πλιγήσει Ὠϊπα. ἰπ ϑἴορι. ΤΊιο5. ν. χαταπλίσσω). Ἐρ685. δα Ηϊρροογαΐθι ἴῃ 

᾿πληχαί. Οομοῦ. Ὑ. 1. Ρ. 185. 

᾿ βαῖοῖ. (ἀπεπλίξατο: πεσείσατο (2), ἀπέφυγεν. πλίξ γὰρ τὸ βῆμα, καὶ 

πλίγματα τὰ πηδήματα. ἔνϑεν χαὶ τὸ περιβάδην ἀμφισιλίξ παρὰ Σοφο- 

ει ἐν Ε τ ππολέμ: χαὶ Ὅμηρος [04. Ζ. 318.] 
᾽ “αἵδ᾽ εὖ μὲν τρώχων, αἵδ᾽ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν." 

ἔλεγον δὲ πλίξ χαὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἀντίχειρος εἷς τὸν λιχανὸν δάχτυλον 

διάστημα, καὶ τὸ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὀστοῦν.) 

219. στερρόν] Εἰ ρσίάαιμι βοποοῦα, ΟἿ, ΡΙαύ. Ῥ]αοα, 8. 108. τὰ μὲν 
ὀστᾶ ἐστι στερρά. 

ἀντιχνήμιον)] Οἵ. Εᾳ. 907. ΡῚ. 784. Ῥδη, 120. 

 βδοϊιοῖ, νῦν δ᾽, ἐπειδὴ στερρόν: (Σχληῤόν.) ἀντὶ τοῦ γεγηρακὸς καὶ αὖον. 

(ὥσπερ χατὰ ἀντέϑεσιν ἐπὶ τῶν ἀκμαζόντων χλωρόν. Θεόχριτος [ΧΙΥ͂΄. τ0, 

ΘΟΥΠΙρ[6] “ποιηταὶ δὲ λόγων χλωρῶν" ἀντὶ τοῦ ἀχμαίων, νέων. ἀπὸ 

μεταφορᾶς τῶν χαλάμων, οἱ ὄντες μὲν χλωροὶ ἁπαλοί εἶσι, ξηραινόμενοι 

δὲ ξηροὶ καὶ σχληροὶ γίνονται. εὐφήμως οὖν εἶπε στερρὸν ἀντὶ τοῦ ξηρόν.) 

200, τῷ παλαιῷ ,Ἱαχρατείδῃ} ἨρΒγομΐαΒ, “Τ]αχρατίδης" ᾿Ἱριστοφάνης 

φησὶ παλαιὸν “αχρατίδην, τὰ ψυχρὰ βουλόμενος δηλοῦν" ψυχροὶ γὰρ οὗ 

γέροντες. Απίϊαπαππι Ὁ] πθ πὶ ἃγο ΠΟ θη ἔπ||886. θτιμη 1) 711 ἔοι ρο το παιταῦ 
ΒΟΠοΙαϑία οχ ῬΒΠ]ΟΟΠΟτΟ. “1αχρατίδϑης αὐἰάδπι ΒΙΘΤΟΡ πα ΤΠ] Π]ΟΤ ὔι 

Δ βαθο Ρ. θ4, 18. ΑἸῖα5, “Τ“αχρατέδας βουρῦπβ, ἂρια Ῥ]αίαγοι. ῬοτῖοΙ. 

ὁ. 8. οὐ Τι ϑαπᾷ. ο. 30. θᾶ, ἀαπιη ποπ ἰπ ο!Π]ραῦθν [ν. ΕἸ]. Ε ἃ. Του. 
ΧΧΧΎΤΙ. 72.1 αἀποιποῖο Πο0 ποιμθὴ ριοάποία 5010 ρθη! πα Ροπὶ 

Ῥούιονϊξ, τοοΐο Βϑηἐ]οῖαβ. “Ζαχρατείδῃ ΘΟΥΤΟΧΙ886. νἱ ἀθύθν : απο πὸπ ΡαΐΓο- 

ΠΥΙΠΪΟΠ οϑὺ ἃὉ0 “1χράτης ἀουϊναὔιηι, 564. μαὐγοηγ οὶ 51111160, 46 α0 

Βοποῖο αἰχὶῦ Εὔγιη. Μ. ρ. 100, 8. ΙΝ. Ζαχία ἀαδιη ἰπἰουργοϊα 1061. 

τῷ παλαιῷ “Ταχρατίδη γΑ2 10 ἰαπίπμη ἔγίροτθ 56ι τἰροτθ, Οποά 

ἱπορύσμι ΟἸΪπΟ ἃ0 ἱπἸΡΙῸΡΑὈΪ]10 οδῦ, Ῥαγΐοιη ψγοῦὶ υἱαϊῦ ΒΘΙΡΊΘΥΙΒ, 

ααἰ: “Ξ30. ἀἰοῖῦ ΟΒοτιθ Τιδογαύάθιη, 1. 6. σγαπάδοναμη. Τΐὰ ν. 180, ΑἸηρῃϊ- 

ἴπϑιιβ ΑΟΠΔΓΠΘΠ505 ἰβύοβ ἀἰοοραῦ μαραϑωνομάχας, απο ἰάθη οϑὺ, πᾶϊη 

ῬτδοΙαχη Ματαὐποπίππι οοπίϊρὶῦ 80} Παγ1ο." δοιΠοοῦ ἴο Τιδογα 65. ὉΠῚΒ 

οϑὺ ὁ ὁΠπογθυ ῖβ, αὖ ϑ ΓΥπιοάουτιβ 1116 ἴῃ γο8ρ. 2338, δὶ ἰὔθπι πιιραθαγῦ 
5610]. ΟἿ, ομηπῖπο 65ρ. 290 -- 284. οὐ 401. 

τῷ παλαιῷ «Ἱαχρατείδη} ϑορ!. ΡΠ]. 425, τέ δ᾽ αὖ παλαιὸς --- Ἄρωθοι ᾿-" 

Ἄθμ. 670, οἱ γέροντες οἱ παλαιοὶ οἷο. 
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τὸ σχέλος βαρύνεται] ΟἿ. ῬΙαῦ. Ῥμδοά. 1107 Ε, ἐπειδή οἱ βαρύνεσϑαι ἔφη 

τὰ σχέλη. ὅογιι. Οοᾷ. Β. 17. οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς. Δ). 1017. ἐν γήρᾳ 
βαρύς. ΤΠροον. ΧΧΤΥ͂, 100. Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. 
Ηοτ. ϑαῦ, 1. 1. 4. “ταν 8 ἀπη18.᾽ Γπιοίδη, Τίπι. 206. ὠχρὸς χαὺ βαρὺς ἐχ 
τοῖν σχελοῖν. : , ΕΒ. 

ϑ'οιοῖ. “ακρατίδῃ: «“αχρατίδης ἀρχαῖος ἄρχων ᾿ϑήνησιν, ὡς χαὶ Φιλό- 

χορος. ἦρξε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων “]αρείου, ἐφ᾽ οὗ πλείστη χιὼν ἐε 

χαὶ ἀπέπηξε πάντα, ὡς μὴ δύνασϑαί τινα προϊέναι. διόπερ τὰ ψυχρὰ 

πάντα προ ἀ λω οὐθ τ. (ϑηλοῦντιιι, δὲ χαὶ νῦν τῷ ψυχρῷ καὶ γερον- 

τικῷ. λέγει οὖν ὅτι διὰ τὸ γῆρας οὐχ οἷός τέ εἶμι ϑᾶττον βαδίζειν.) 

221. διωχτέος) Οἵ, Ἡοτοά. ΤΧ. ὅδ. δεωχτέοι εἰσὶ ἐς ὃ οἷο. 

μὴ γὰρ ἐγχάνοι ---;ἸῬἸ Οὗ Εα. 1918. οὐ γὰρ ἡμῶν γε στρατηγῶν ἐγχα- 

γεῖται τῇ πόλει. Ἄεδβρ. 1007. χοὐχ ἐγχανεῖται σ᾽ ἐξαπατῶν (σοῦξ. ὃ) ὙὙπέρ- 

βολος. 1849. ἀλλ᾽ ἐξαπατήσεις κἀγχανεῖ τούτῳ μέγα. Τ᾽0.. οοπδυιπιοίοπα,. 

ἐγχάνοι --- ἐκφυγὼν οἵ. 65ρ. ΤΟΟΥ. Σ 

222, μηδέ πὲρ γέροντας ὄντας) ΟἿ. Αο56}. Βγ}]. 599. οὐχ ἄνευ δήμο 

τάδε [ πράξαιμ᾽ ἂν οὐδέ περ χρατῶν. δορί. 1029. χατασχαφὰς ἐγὼ | γυν! 
σπὲρ οὖσα τῷδε μηχανήσομαι. Ἵ 

γέροντας ὄντας] Μαυ]ύαβ. οϑὺ ποβίθι. ἴῃ [ὰρ παρηχήσει. ΟἿ, Ἐπ. 588. 
ἀλλὰ γέρων ὧν περιέρρει. Ἄο8ρΡ. 218. τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος. 1192. 

ἤδη γερὼν ὧν χαὶ πολιός. 1884, ἤδη γέρων ὥν. 888, ἅπαντες καλέσαντες. 

Ῥᾷο. 098. γέρων ὥν. Αν. 1260. οὕτω γέρων ὥν. ἘΠ0]. 828, ὅτε γέρων ὧν 

αἴθ. Αἀά4θ Χοπαγοη. Αὐποη. 8609 Ο. τοὺς μὲν γέροντας ὄντας ἐπιχαλούμε- 
γαι. Αθβοι, ἀρ. 1610. γνώσει γέρων ὧν οἷο. Τ,χ8. ΧΧ, 88. ἐλεήσατε 
τὸν πατέρα γέροντα ὄντα. Μοπαπά. ΤΥ͂. 220. γέρων ἐρῶν. Ἠοτοῦ, 1. 1608 
πάντες βάντες. Τηπο. Ὑ1Π. 16. Σαμίαν μίαν. Ἤοσμῃ. 1]. β΄. 758. Πρό- 
ϑόοος ϑεός. 

223. ὦ Ζεῦ -- χαὶ ϑεοί] Οὗ δᾶ ῬΙ. 1. 

221. πόλεμος --- αὔξεται] ΟοΥτῖρομ πὶ βιιβρίοου αἴρεται. Οἵ, Βα. 1099. 
μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖχος, ἁδρὸς ὁ πόλεμος ἔρχεται (αἴρεται ὃ)., ̓ 

ἐχϑοδοπός] Ηοπ01115, ἱπέθηβιβ, βθηϑιι δοίϊνο, αὖ π΄ ϑοΡῇ. ᾿ 

900. τοῖα --- ἀνεστέναζες ὠμόφρων ἐχϑοδόπ᾽ ἀν οῦ ΑΝ ῬμΙ]. 1182. ῬΙῈΝ 

601η. ἃΡ. ῬΟ]]. ΥἹ. 25. Ῥαββῖνο ἰὰπιθπ βθηβιι Ρ]αῦ. Τιορρ. ΥἼ|., δ᾽ ἴῃ δὲ 
560. ΟΡΡοπιηΐι ὁδοῦ ἐχϑοδοποῦ οὗ προσφιλοῦς. ΘΙΠ θη γοθοῃὶ χάρο ὡς 

Θοιηρομϊῦ Βαξίπιδηη. [μοχ. 8 ὅ7. αἀαἱ αὐτά ἂρ ὄπτω δοχϊναῦ, 001] 
ΑΡΟ]]. ΕΠ. ΤΥ. 1070. ἐχϑοδοποῖσιν 1 ὄμμασι οἷο. » 

τῶν ἐμῶν χωρίων] Ο» τὸ γντδοάϊα. αι αϊαΒ Φλα Υγ0] 511}}} 
ααἰ4. Αοηϊίνυπι τῶν ἐμῶν χωρίων ἃ πόλεμος Ῥοπάογτθ β(αύιὑ ΜΠΆΠ]ΟΙ 

Βαυίάοπι δα αὔξεται (αἴρ.) ρΡοίϊ5. τούμ]ουῖπι. Οἱ, Ὑοβρ. 1424, ὅ τι χρή μ 
ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος. ὅαμῦ δαΐοιῃ χωρία ρΡτδραϊδ. Υ͂ 
ΕἘαᾳ. 1077, Νὰ». 1128. βρη. 860. Ῥδο. ὅθ2. 1146, 

ϑ'ο]ιοῖ. (τῶν ἐμῶν χωρίων: Κἀνταῦϑα λείπει τὸ ἕνεχα!) 

220, χοὐχ ἀνήσω] ὅο. διώκων σε, ιοᾶ Βαρρ]ομάππι οχ Ῥυδθο, δεωχτέι 
δὲ ν. 221, Οὗ, 847, Ῥὰο, 818, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε, 



ΙΝ ΔΟΗΛΗΕΝ. Υ. 221--- 252. ΣΔδ ἢ 

σχοῖνος --- ὀξύς] Τὰποὰβ δοαύπ5. 1. 4. ὀξύσχοινος (Π οΒοοι.). ΟἿ. 

Ἡοπι. Βαΐν. 2566. χαὶ ἀκόντισεν ὀξέϊ σχοίνῳ. 2417. πᾶς δέ οἱ εἴσω 1 ὀξύ- 

σχοινος ἔδυνε. 1]. δ΄. 185. οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος. Ἱαιοίδῃ. Υ. 

Ἡϊδ8ύ. 1. 80. ὀξεῖς δὲ πάντας ὥσπερ σχόλοπας. Ῥϑυαβθαπάϊοπάϊηη ἀαύθμι ὡς. 
Οὐ, 1,γχ8. 005. ἀετὸν τίχτοντα κάνϑαρός σὲ μαιεύσομαι. 

ϑοῖϊιοῖ. πρὶν ἂν σχοῖνος: Εἶδος φυτοῦ κατὰ τὸ ἄχρον ὀξέος καὶ πληκχτι- 

χοῦ, προσεοιχότος βελόνη. παρατηρεῖν δὲ δεῖ ὅτι ἀρσενικῶς λέγουσι τὸν 

σχοῖνον. ὁ δὲ λόγος, πρὶν αὐτοὺς τρώσω ὡς σχοῖνος ὀξὺς χαὶ ὀδυνηρός. 

280. αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ)] ΟἿ. 1220. λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δι᾿ ὀστέων 
ὀδυρτά. ῶβρ. 487. εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεϑήσεις, ἔν τι σοι παγήσεται. 

 Ῥιπάᾶ. Ρ. 1Π|. 108. ἐνέπαξεν ἕλχος ὀδυναρὸν ἕᾷ πρόσϑε χαρδίᾳ. Ἰποουῦιιϑ 

ἀριυα βαϊάδηη ἴῃ σχῶλος: τοῦ μὲν ἐγὼ ζώοντος ἀναιδέσιν ἐμπήξαιμι 1 σχώ- 

λους ὀφϑαλμοῖσι. 

231. ἀνιαρός] ΟἿ, ΡΙ. 6601. ἰσχνοὶ χαὶ σφηχώδεις χαὶ τοῖς ἐχϑροῖς 

ἀνιαροί. ΤΠΘορ. 872. τοῖς δ᾽ ἐχϑροῖς ἀνίη καὶ μέγα πῆμ᾽ ἔσομαι. ΤΈΆΘΟΟΥ. 

ΟΧΧΙ͂Ι. 134. ξεένοισιν --- ἀνιηρὸς ἔσεσϑαι. 
᾿ς ἐπίχωπος] 1. 4. ἐπήρετμος, κωπήρης (αν. Ττο. 161). Βοκι. Δποοᾶ. 

Ρ. 354, 14. ᾿Επίχωποι: οἱ πρὸς ταῖς χώπαις, οἱ ἐρέσσειν εἰωϑότες. 

ἩοβυοΝ.: ἐπίχωπα" ἐπήρετμα. 14: ἐπήρετμοι" ἐπίκωποι. ᾿Επίκωπος ΚΘ. 6 Χ 
γαϊοῦ ἀρυ Ζοβοριαμπι. Οἵ. Βδη. 199. χάϑιξ ἐπὶ κώπην. 199. ἵζω ᾿πὲ 

χώπην. Μοβοίοπ. ἂρ. Αύμοη. 208 Εἰ, πᾶς δ᾽ ἦν οὗτος (χέρχουρος) --- ἐπί- 

χωπὸος (του θα 5 ᾿ηδὑτποῦ 5). ΟἿ, ΤῬίοη. Ηλ]. 1Π|. 44. Ανιβυϊαμη γὰρ’. 

ἀρυὰ Αἰποη. ΧΥ͂. 0806 Α. σύνδειπνος ἢ ᾿πίχωπος ἢ μαζαγρέτας. Νοβοῖο 

ἂῃ πὰπο Ἰοοιπὶ {Ππϑίτοῦ ο]οβθα ῬΠΟΝΙ Ρ. 108. 11. Κωπαῖσι: σφῆκες. 

οὕτως ᾿ἄριστ. (Εν. 095.).. Πρόσχωπος Ἰορὶαν Τπο. 1. 10. ὅ. τοξότας γὰρ 
πάντας πεποίηχε τοὺς προσχώπους. οάάθ ΤΟ 5814 6}8, γ9Π|1}- 

δ 8 (μανίρσδηβ, ο]8586. ἰηΐθβία 8). ἈΠΡΊοο, αὐ ὑπὸ ον. ιοραηΐ ΘΠ1ΠῚ 

ΑἸΠΙΟπΐθηβο5. τ πᾶγα]}. Ξ10 τϑοῖο ὀχρ]οαῦ 5601: ἀντὴ τοῦ διὰ νεὼς καὶ 

᾿ γαυτιχὸς ἢν ἐπίω αὐτοῖς" ναυτιχοὶ δὲ οἱ ᾿ϑηναῖοι καὶ προσέχοντες τῷ 

᾿γαυτιχῷ. (Οἱ αἸΐογταμ ᾿πὐου ργθύδ ]Ο 6} πλΐμτι8. ῬΥΟθὈΙ]6πὶ ὡἀα1ῦ ξιφήρης, 

1. 6. ρ]ααϊο ἱπβύτσποῦπβ. ΔΙ ἀθηΐαᾳαθ ὀχρ] ϊοαπῦ δα πη ηπὈΥ 1} ἀβατ0 

Ῥοποίγδμβ (ΔῃρῚ]. ἂρ ὕο πὸ Εἰ10, ἀΟΟΡΙΥ ἢχοα) ἰδπασαμι ρο]δάϊαβ: χώπη 

Θμΐπι τη ΠΥ πὶ οϑῦ ρ]α]. ΜΙΠῚ ααϊ θη ποβύθυ ΠΟῸῚ ΗΪδ] ΡΥ ΠΠΠῚ ΒΘΠΒΊΙΠῚ 

ΤΟΒΡΟχίβϑο νἱ ἀούαν. 
ϑοῖιοῖ. ἐπίκωπος: ἀντὶ τοῦ διὰ νεὼς χαὶ ναυτιχὸς ὧν ἐπίω αὐτοῖς" 

ψαυτικοὶ δὲ οἱ ᾿ϑηναῖοι (χαὶ προσέχοντες τῷ ναυτιχῷ. ἡ δὲ ὁμώνυμος 
λέξις ἐστὲ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ [0(. “1. 6060] “οὐ γάρ μοι νέες εἰσὶν ἐπή- 

ρετμοι." ἐπίχωπος οὖν ἤτοι ὅπερ ἔφην ναυτιχὸς ἢ ξιφήρης" κώπη γὰρ τοῦ 

ξίφους ἡ λαβὴ, ἡ κόπτειν δυναμένη, ἤγουν κωπήεις.) 

2892. ἕνα μή ποτὲ πατῶσιν ἔτι] ΟἿ. Ῥᾶο. 221. οὐχ οἶδ᾽ εἴ ποτ᾽ Εἰρήνην 

ἔτι --- ὄψεσϑ᾽. 1084. οὔποτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ ᾽ν πρυτανείῳ. 

ἸΟΒ7. ἄρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿᾿ϑηναίους ἔτι παύσει; Ἀν. 027. οὐχ ἔστιν ὅπως 

ἂν ἐγώ ποϑ᾽ ἑχὼν τῆς σῆς γνώμης ἔτ᾽ ἀφείμην. ῬῚ. 1000. ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἐχεῖσε 

μηδέποτέ μ᾽ ἐλϑεῖν ἔτι. ὅορ!. Οοᾶ. Ἀ. 1412, ἔξω μέ ποι --- ἐχρέψατ᾽ 

ἔνϑα μήποτ᾽ εἰσόψεσϑ᾽ ἔτι. ΑἹ. 98, ὥστ᾽ οὔποτ᾽ Αἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουο᾽ 
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. Τὰ 921. ὡς ἔμ᾽ οὔποτε | δέξεσϑ᾽ ἔτ᾽ Ο64. ΒΕ. 892. Ορᾷ. Ο. 848. Χοπ. 
Ὁ Ι. 0. 8. (οὐ) σοί γ᾽’ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. ΤΠθοοΙ. ΧΧΙΠ. 184. 
ὄμοσσε --- μήποτ᾽ ἕτι ξείνοισιν ἕχὼν ἀνιηρὸς ἔσεσϑαι. ᾿ 

ϑοῖιοῖ. ἵνα μήποτε πατῶσιν: Εἰώϑασι γὰρ σχόλοπάς τινας ἐγχρύπτειν 
ἐν ταῖς ἀμπέλοις, ἵνα μηδεὶς ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ εὐχερῶς καχουργῇ. ἐπειδὴ ἡ 

οὖν προεῖπε, σχόλοψ καὶ σχοῖνος κὐτοῖς ἅτ᾽ ἐμπαγῶ, εἰχότως ἐπήνεγχε 
τοῦτο, ἵνα μηχέτι πατῶσι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους.) 

299. ἀμπέλους] ΟἿ, 188. τῶν ἀμπέλων τετμημένων. ἈΑἸ]απούϊο5 Τι806- 
ἀδοιηοη! ἰστπιρύϊοπο ἔαοΐα ἴῃ Αὐθσαπιη γαβύδιτιηῦ ἃργοῸ5. οὖ υἱηθ88. 

254. Βαλλήναδε] Ταῖς ἴῃ ποιηῖπθ ρᾶρὶ ΑΔ οἱ ὑσὶ θα5. Αμ ΠοΟΒ 415 Παλλήνη, 

Ὁ] πύου Αὐποπᾶβ οἱ Μδυποπομ βἰξιβ οσαῦ, αὖ ραΐοῦ ὃχ Ηοτγοάοίο 1. θ2. 

ἀπιχνέονται ἐπὶ Παλληνίδος ᾿1ϑηναίης ἱοόν. Ἐπτ. ΗδΥ. 849. Παλληνίδος --- 

σεμνὸν --- πάγον. θη. Ρ. 1223, “Ζυχῖνον τὸν Παλληνέα. ἩγροΙα. ὁ. 44... ; 
᾿Επιχράτους --- τοῦ Παλληνέως. ἨδιΡ. οὐ Ῥῃοῦ. ν. Παλληνεύς. Ὑ͵ογἀβυγουθ.. 

Αὐῃδη5 οἷο. ρ. 280. οα. 866. οὶ ποῖῆθη πὸ Παλλήνη 568 Πάλλη- 

γον ἴπϊββθ οχ δάσο Παλλήναδε Βυβρίοααν ΕἼ]Π5]. δὰ Επιν. Ηδρτ. 1. 1. 
51Ί. Αλωπιδῶν γτο Αρωπιδῶν Κᾳ. 79. ᾿χραδούσιος Ῥγο ᾿χερδούσιος 
ἘΠ]. 862, Κομπασεὺς γγο Κονθυλεὺς Αν. 1126. Ἱπποβίνου Ῥτὸ ἹἹππονί-, 
χου Ἄδη. 429. Κολαχώνυμος γτοὸ Κλεώνυμος Υ68ρ. ὅθ2, βυρσίνην γτὸ 

μυρσινήν ἔκ. Ὅ9. Πελαργιχὸν γῖὸ Πελασγιχὸν Αγ. 882, Σουνιέραχε Ῥ1Ὸ 

Σουνιάρατε Αγ. 809. Αρεχοπίδα Ῥτο Κεχροπίδα Αν. 1407, (ν. ποῦ.) βομε- 

βαύλιοι γτὸ βομβύλιοι Αοῃ. 800. χόνδυλον γγο χάνδυλον Ῥδο. 128. 
 πεφρυσιγγωμένοι. ὕγο πεφυσιωμένοι 6. δ20. ἁρματωλίας γτο ἅμαρτω- 

λίας (Ὁ) Ῥδο. 416. φρυγίλῳ γτο Φρυγίῳ Αν. 8τῦ. “Σελαρτίου (8. ΖΣελλ.) 
ῬΓῸ Ζέλλου 65Ρ. 459. Ἠπ]αβηιοαϊ παραγραμματισμοὶ ἰτοαποπΐοβ βϑαηῦ 

ΔΡυα ΘΟΙηΐθ05. ὥΘηϑα5 δαΐθιῃ δὲ βάλλειν βλέπειν (οἷ, 570) “0 ἸΟΟΙΚ ἃ8 
1 πὸ δβου]Ἱὰ ρμεϊὺ πἰπι πὶῦῃ βύοῃ οβ΄. δι πη]... ἔοτθ ὀστραχίνϑα 

βλέπειν ἘΠ. 8δδ. 

ϑάιοι. Παλλήναδε: Οἱ Παλληνεῖς δῆμός ἐστι τῆς ᾿Δττικῆς, ἔνϑα Πεισι- 

στράτῳ βουλομένῳ τυραννεῖν χαὶ ᾿ϑηναίοις ἀμυνομένοις αὐτὸν συνέστη 

πόλεμος. (συγχέχοπιται δὲ ἡ λέξις" τὸ γὰρ ὁλόχληρόν ἐστι Παλληναίαδε., 

ὑπήλλαχται. δὲ ἡ χυριότης τῆς διανοίας.) δέον γὰρ εἰπεῖν ζητεῖν τὸν ἄνδρα 

χαὶ βλέπειν Παλληνικὸν, τουτέστι γενναῖον, εἶπε Παλλήναδε. ὃ δὲ εἰπεῖν 

βούλεται τοῦτό ἔστιν᾽ ὠμῶς διακεῖσθαι" χαὶ τραχέως ἔχειν πρὸς τὸν 

σπεισώμενον “Ταχκεδαιμονίοις, ὡς πάλαι πρὸς Πεισίστρατον τὸν τύραννον, 

ἡνίχα συνεστήσαμεν ἐν Παλλήνῃ τὴν μάχην. (μέμνηται δὲ τούτου καὶ 

ἀἀνδροτίων χαὶ ᾿“ριστοτέλης ἐν ᾿ϑηναίων πολιτείᾳ. “Ἄλλως. Παλλήνη δῆμος 

τῆς ᾿Δττιχῆς. νῦν δὲ διὰ τοῦ βὶ γραπτέον χατὰ συγγένειαν τοῦ β εἷς τὸ π. 

εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ βάλλειν λίϑοις. ϑέλει γὰρ εἰπεῖν ὅτι δεῖ ξητεῖν τὸ τὸν. 

ἄνδρα καὶ λιϑολευστεῖν αὐτόν.) 

290. γῆν πιρὸ γῆς] ΟἿ, ΑΘΒο}. Ῥτοιη. 085. μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύ- 
γομαι. Ἰπκιοίαπ. ΑἸοχ. 40. ἔδει γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσϑαι ὡς ἀσεβῆ. Οἷς, δᾶ 
ΔΑὐθο. ΧΙΥ. 10. “Ἰύδαᾳ 6 γῆν πρὸ γῆς οορῖθο. ΑἸοΐρμν, 11. 2, γῆν πρὸ 
γῆς φεύξομαι. ἤδη. 007. πληγὴν παρὰ πληγήν. Ὥριῃ. Ρ». 1800. συνεῖναι 

δ᾽ ἑκατέρῳ ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν. ϑορῃ. ΔΑπύ. 840, ἔτος εἰς ἔτος (γᾶ 
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Οαὔἴδου γϑᾶτ). ΤΠροοῖ. ΧΙ. 60. ἄμαρ ἐπ᾽ ἄμαρ. ΧΥ͂. 122. πωτῶνται, πτε- 
ρύγων πειρώμενοι ὄζον ἀπ᾽ ὄζω. ΧΥ͂. 20. ἔργον ἐπ᾽ ἔργῳ. (Επ1.) ῬΠΙ68, 445. 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. ἨφπίοοΙ.. 50}. ΕἾἼον. 43, 20. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. 8. Ῥοίν. 
1. Ἐρἰϑύ. 2, 8. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. Ἰποοιύ. ἃραᾶ ὅ'ϊ4. ἴῃ ἴτω: .Χ4λλ᾽ ἴτω, 
χαιρέτω, γῆν πρὸ γῆς ὅποι βούλοιτο (βούλεται 9). Αὐἱδα, Π. γ. 320. 

ΒΙοιηΐ. 6]. Ῥτοπι. 103. 

290. βάλλων --- ἐμπλήμην] Οἷ. ,ε5ρΡ. 008. ἔμπλησο λέγων. οὐ δὰ Ὑ8ρ. 

112. Τα]. οοτη. 111. 224, ὥστ᾽ οὐδὲ δειπνῶν, ὡς λέγουσ᾽, ἐμπίμπλαται. 

Ἐπιν. ΗρΡ. 000. μεσῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησϑήσομαι [ γυναῖχας. Ιοῃ. 984. 
οὔτοι σὸν βλέπων | ἐμπίμπλαμαι πρόσωπον. ἘῪ. 088, 1. ἐμπλήσϑητίέ 

μου ] πίνων κελαινὸν αἷμα. Ὥρμῃι. Ρ. 1206. ἐπειδὴ --- ἐνεπιλήσϑησαν ταῦτα 

ποιοῦντες. Ῥ]αῦ. Ῥιοί. 840 Ὁ. ἐμπλησϑείη ἂν ἐκείνους μεμφόμενος. Χρῃ: 
γι. 1. 4. 14. πρὶν Κῦρος ἐμπλησϑείη βάλλων. ὅορι. Οορα, Ο. 708. ἀλλ᾽ 
ἡνίχ᾽ ἤδη μεστὸς ἦν ϑυμούμενος. Ἰηοιη. ν. 1170. ἐπειδὴ μεστὸς ἐγένετο 

ἀγαναχτῶν. Ἠοτοά. Ὑ11. 140. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ϑηεύμενοι ἔωσι πλήρεες. 

ἐμπλήμην] Οἵ. Τα. 2856. ἐμπλῇϑ᾽. Ὑοδθρ. 1804. ἐνέπλητο. Ἠροβὶοά. 

Βουί, 140. ἐπλῆτρ. Τηΐτὰ 424. ἐμπλήμενος. 

ϑοῖιοῖ. ἐμπλείμην λίϑοις: Κορεσϑείην. εὐχτιχῆς ἐγκλίσεως τετύχηχε τὸ 
1) ἐμπλείμην. (ἔστι γὰρ ἐμπιπλῶ, ὃ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν χέχλιται, ἀφ 

οὗ παράγωγον τὸ ἐμπίπλημι. ἀπὸ τούτου γίνεται τὸ [1]. «Φ». 28] “πιμ- 
πλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου.᾽" τὸ δὲ ἑτέρᾳ παραγωγῇ, ἀφ᾽ οὗ τὸ πλήϑω, 

ὡς ἀπὸ τοῦ νῶ νήϑω. ἀπὸ δὴ τοῦ) πλῶ πλείμην, ὡς ἀπὸ τοῦ βλῶ βλεί- 
ν᾽ μην, (οὗ τὸ δεύτερον [1]. Ν. 288] “εἴπερ γάρ χε βλεῖο᾽". 

2} 

287. εὐφημεῖτε] Ηοο ΠΙοΆΘΟΡΟΙ8. ἀϊοῖδ βου βοληβ.: πᾶπὶ Ποηγβία 6616- 

ΡῬγχαύ. ΒΕ. Εὐφημεῖν βρη Ποαῦ δαῦ θοπὰ γοῦθὰ ἄᾶτο δαΐ (πΠ6 απὰ [οΥγΐα τὰ ]ἃ 

ΟἸαρτ Ὁ) 5116 ηὐϊπΔ ΤΟ] Ἰοβα) βοῦνασο. ΟἿ, 241, Ῥαο. 484, ἕᾳ. 1316. 

εὐφημεῖν χρὴ καὶ στόμα κχλείειν. ΤἼ. 39, εὔφημος πᾶς ἔστω λαὸς ] στόμα 

συγκλείσας. ΝΡ. 209, Ἐπι. Τρ}. Α. 1604. εὐφημίαν ἀνεῖπε χαὶ σιγὴν 

᾿ στρατῷ. ϑορ!. ΤῈ. 178. ΗἨοσ. Οἁ. 1Π. 1. 2, “Εανοίο [Ἰπρ]5᾽. 

ϑοίιοῖ. εὐφημεῖτε: Τοῦτο ὁ «“ἸΤικαιόπολις μέλλων ποιεῖν ϑυσίαν φησί. 
τοῦτο γὰρ ἣν ἔϑος. 

238, ἠχούσατ᾽ -- Οὧρα οἷο. Βᾶτο μοβὺ γϑυθαπι ροβροπὶ θαι ἰηθοιτορῶ- 

ἔνα ἄρα. ΟἿ, Ρ]. δ79. τὸν “]|κ φήσεις ἄρ᾽ οὐκ ὀρϑῶς διαγιγνώσκειν τὸ 
δίκαιον; Ε0]. 672. οὐδὲ χυβεύσουσ᾽ ἀρ ἅνϑρωποι; αν. Οὐ. 1612, ἐνδέ- 

χως ἡ Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο; ον. 640. ὦ φίλταϑ', ἥχεις ἄρα γῷν 

σωτὴρ βλάβης; ἘΠ. 1229. φονέας ἔτιχτες ἀρώ σοι; ϑορὶι. Οοᾶ. Ο. 409. 

ἔσται πότ᾽ ἄρα τοῦτο Καδμείοις βάρος; “ἄρα Το Γορ Αὔ ν πΠΔ ὙΟΙΡῸ 580 

δ ]θούμπι ἴῃ ὑταρ] ΟΣ ΠῚ 50.058. ποὴ τ ρου". (Ε]μη58]. ἃ ον. 040). 

σῖγα πᾶς] δὰ ἔσϑε δυΐ ἔχε. Οὗ, Τῆι. 1000. σῖγα, κακόδαιμον γέρον. 
Ἑπν. Ηθο. 582. σιγᾶτ᾽, ᾿Αχαιοὶ, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς" | σίγα, σιώπα. 

ΒρΡΙ. 069. σιγᾶτε, λαοὶ" σῖγα, Καδμείων στίχες, [ ἀκούσαϑ᾽. 

ο ϑαλιοῖ. (σίγα πᾶς: Ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ δυσχεραίνουσι χαὶ διάχεινται χαλε- 
πῶς ὅτι οὐ μόνον εἰρήνην ἐποίησεν, ἀλλὰ χαὶ ϑυσίας ἐπιτελεῖ.) 

280. οὗτος αὐτός] Ὁὺ ἐχεῖνος αὐτὸς ΡῚ. 88. οἷο. 



954 ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΝΠΙΒ 

ϑοῖιοῖ. (οὗτος αὐτός ἐστιν ὃν ζητοῦμεν: Τὸ δὶς τὸν αὐτὸν λόγον ἐπι- 
φϑέγξασϑαι παρίστησιν ἔχ μετατροπῆς ἀλήϑειαν βεβαιούμενος.) νν. 

ἀλλὰ δεῦρο πᾶς: Πρὸς ὀλίγον χρόνον ὑποστείλασϑαι ἰποροιμ... ἵνα 

μὴ προϊδόμενος ὁ ̓ σπονδοφόρος φύγῃ, (ἀλλὰ δυνηϑῶσιν αὐτὸν χειρώ- 

σασϑαι. τοιαῦται ἦσαν χαὶ αἱ ὐηρσεια πρὸς “Ἰιομήδη παραχελεύσεις 

ΠΠ].- χα. 344] 

“ἀλλ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελϑεῖν σιεδίοιο 

τυτϑόν᾽ ἔπειτα δέ χ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν.) 

240. ϑύσων --- ἐξέρχεται] ΟἿ, ΤΠΘ5πι. 850. ἀλλ᾽ ἐχποδὼν πτήξωμεν, ὡς 
ἐξέρχεται --- προϑυσόμεγος, ἔοιχε, τῆς ποιήσεως. Τ,γ8. 1107. 

241. δ'ϑαυαν ἔοϑι! τῶν χατ᾿ ἀγροὺς “Ἰεονυσέων 5ρθοίτηθη. ΟΘΙΘὈτα αν 
δαΐθιη {Ππ4 Τοβία πη ΡΘΙ ΟΠ πμ65 Αὐξίοδθ ῬᾷΡῸΒ τηθη86 Ροβοϊᾶϑθοπο (Π θα. -- 

945.}, αὖ ἀοοοῦ ΤὨΘοΟρΡ τ βύιβ ΟΠμαν. 8. [Ι͂ἄθπὶ ἰοσβαη ἔθδύππη ἕαϊς “σχώλια 

εὐ Θεοίνια. δαΐβ. δαΐθιη ργυᾶπᾶθ βρθοίδου]αση 14 ἔπῖββο οοπβίαν οχ ᾿βδρῖ. 

Ἰοοο ρΡ. τύ, 29. χαὶὺ οὐ μόνον εἷς τὰ τοιαῦτα παρεχαλούμεϑα, ἀλλὰ καὶ 

εἷς “Πιονύσια εἷς ἀγρὸν ἦγεν ἀεὶ ἡμᾶς, χαὶ μετ᾽ ἐχείνου τε ἐϑεωροῦμεν 

χαϑήμενοι παρ᾽ αὐτὸν οἴο. Τπά46 ϑεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους 202. ; 

242. ΟΥἷ, Ἐπ0]. 742. ὁ τὴν σχάφην λαχὼν προΐτω. 

προΐτω ᾿ς τὸ πρόσϑεν)] Ρ]αῦ. ἀοτρ. 4097 Α. πρόϊϑιί γε ἔτι εἰς τοὔμπερο- 

σϑεν. ὥγιαρ." 174 0). προϊέναι εἷς τὸ πρόσϑεν. ῬΟΙ. ΤΥ. 487 Α. Χοπ, 
νη. ΠΠ. γε Ὑ1ΠΡ ἢ ἈΠ 11: 1Ὲ ΠΡ 

δ ἡ χανηφόρος] ὙἱτρίποΒ, οὐ ααϊᾶθπι, αὖ Βομο αβύθβ αἷδ, πο ΠοτδΒ, σοβία- 
Ῥαπύ ὁδηϊδύγα ,1π ΠΙΟΠΥ 5118. ὙΤΠπαο. ΥἹ. δ0. ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ χόρην 

ἐπαγγείλαντες Ὥς χανοῦν οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι ἀπήλασαν λέγοντες 

οὐδὲ ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. ΒΕ. ὶ Ι 

ϑοῖοῖ. πρόϊϑ᾽ ὡς τὸ πρόσϑεν: Κατὰ τὴν τῶν “]ονυσίων ἑορτὴν παρὰ 
τοῖς ᾿41ϑηναίοις αἱ εὐγενεῖς παρϑένοι ἐχανηφόρουν. ἣν δὲ ἐχ χρυσοῦ 

πεποιημένα τὰ χανᾶ, ἐφ᾽ ὧν τὰς ἀπαρχὰς ἁπάντων ἐτίϑεσαν. (διπλῆ δὲ 
μετὰ χορωνίδος, ὅτι εἰσίασιν οἱ ὑποχριταὶ, καὶ εἰσὶν Ἰαμβεῖα.) ᾿ 

243, ὁ ξανϑίας] Οἵ. αῃ. 271. 519. ἡ Θρᾷττα Α6ἢ. 278. Υ68ρ. 828. 

ἡ Φυρὰ Ῥαο. 1140. ὁ Μανῆς Τ,γ8. 1218. ᾿ίαη. 906. Ῥαο. 1146. ὁ Καρίων 
ΡΙ. 1100. ἡ μανία Ατηΐρ58. 11. 701. Ξανϑίας ΠΟΘ βουνὶ ἃ ἢδνὶβ οαΡῚΠΠΒ. 

ἀποίαμη, αὖ ἃ τα Υ]β δῖγο []ν18 Πυρρίας. 

τὸν φαλλὸν ---Ἰ 50801: φαλλὸς ξύλον ἐπίμηχες ἔχον ἐν τῷ ἄχρῳ σὰ 

τινον αἰδοῖον ἐξηρτημένον. ὉΡῚ νἱάθ θ]1τἃ. “Ῥοπΐβ οδὺ ΘΟΥ Δ ΟΘῸΒ "" 

Ῥουίίοα ἈΡρθηβηι ΠθΘΠ8. ΘΙ ΠΒΠ] 041 ρόποηι. ΑΔΒ ΡΟ θα μὔαν δαΐθμι ΡΒΑΙ ἢ 
ΒΆΘΟΙΪ 580 115 οὖ οὐἹρΊηθ πη ἐγαχουιηῦ ὁχ Δορυρίο, αὖ ἃ]ΐα Ρ]ουδα6 18 

διοπὶβ ατδοοδηϊοαθ. Ηογοά. 11. 40. τὴν δὲ ἄλλην ἀνάγουσι ὁρτὴν τῷ “δ 

νύσῳ οἱ «Αἰγύπτιοι πλὴν χορῶν κατὰ ταὐτὰ σχεδὸν πάντα τοῖς Ἕλλησι 

᾿ἀντὲ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφί ἔστι ἐξευρημένα, ὅσον τὲ πηχυαῖα ἀγάλματα 
γευρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ τὰς κώμας ταὶ γυναῖχες, νεῦον (πιὸ 

γεύοντα) τὸ αἰδοῖον οὐ πολλῷ τέῳ ἔλασσον ἐὸν τοῦ ἄλλου σώματος 

προηγέεται δὲ αὐλός" αἱ δὲ ἕπονται ἀείδουσαι τὸν “Ἰιόνυσον. διότι ὃ 

μέζον τε ἔχει τὸ αἰδοῖον καὶ χινέει μοῦνον τοῦ ἀμεν δ. ἔστι λόγος πε 

αὐτοῦ. ἱρὸς λεγόμενος. ἤδη ὧν δοχέει μοι Μελάμπους ὁ ̓μυϑέωνος τῆς 
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ϑυσίης ταύτης οὐχ εἶναι ἀδαὴς ἀλλ᾽ ἔμπειρος" Ἕλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους 

ἐστὶ ὁ ἐξηγησάμενος τοῦ “Ἰιονύσου τό τε οὔνομα χαὶ τὴν ϑυσίην καὶ τὴν 

πομπὴν τοῦ «αλλοῦ. Α]1ὰ ἴογο. ογαπὺ 5] πα] δότὰ Ῥυϊαρὶ." ΒΕ. Τμπιοίδη. (6 

Κ΄. 1). 28, φαλλοὺς ὅσοι “Ιιονύσῳ ἐγείρουσι. Τὰ ὀδνμαΐπ6 {ὑπ γ 0 }}8 Π160 ἁρπᾶ 

Αἴμοη. 022 Β. ἐϑέλει γὰρ ὁ ϑεὸς (ΡΠΔΠ1ι5) ὀρϑὸς ἐσφυρωμένος [ διὰ μέσου 
᾿βαϑίζειν. : 

 βδοῖιοῖ. ὁ Ξανϑίας τὸν φαλλόν: «»αλλός ξύλον ἐπίμηχες ἔχον ἐν τῷ ἄχρῳ 

σχύτινγον αἰδοῖον ἐξηρτημένον. ἵστατο δὲ ὁ φαλλὸς τῷ .Ἰιονύσῳ χατά τι 

μυστήριον. περὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ φαλλοῦ τοιαῦτα λέγεται. Πήγασος ἐκ τῶν 

λευϑερῶν, αἱ δὲ ᾿Πλευϑεραὶ πόλις εἰσὶ Βοιωτίας, λαβὼν τοῦ “Τονύσου 

τὸ ἄγαλμα ἧκεν εἰς τὴν ᾿“ττιχήν. οἵ δὲ ᾿ϑηναῖοι οὐκ ἐδέξαντο μετὰ τιμῆς 
τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀμισϑέ γε αὐτοῖς ταῦτα βουλευσαμένοις ἀπέβη. μηνί- 

σαντος γὰρ τοῦ ϑεοῦ νόσος χατέσχηψεν εἷς τὰ αἰδοῖα τῶν ἀνδρῶν, χαὶ 

τὸ δεινὸν ἀνήκεστον ἦν. ὡς δὲ ἀπεῖπον πρὸς τὴν νόσον κρείττω γενομέ- 
γὴν πάσης ἀνθρωπείας μαγγανείας καὶ τέχνης, ἀπεστάλησαν ϑεωροὶ μετὰ 

σπουδῆς" οὲ δὴ ἐπανελϑόντες ἔφασαν ἔασιν ταύτην εἶναι μόνην, εἰ διὰ 

μῆς ἁπάσης ἄγοιεν τὸν ϑεόν. πεισϑέντες οὖν τοῖς ἠγγελμένοις οἱ ᾿19η- 

ναῖοι φαλλοὺς ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ κατεσχεύασαν, καὶ τούτοις ἐγέραιρον 

τὸν ϑεὸν ὑπόμνημα ποιούμενοι τοῦ πάϑους. ἴσως δὲ χαὶ ὅτι παίδων 

γενέσεως αἴτιος ὁ ϑεός. ἡδονὴν γὰρ καὶ ἀφροδίσια μέϑη ἐξανίστησι. τοι- 

᾿γαροῦν χαὶ ὁ “άϊος ἐχδοὺς ἑαυτὸν μέϑη [αχρ. ῬΠοΘη. 21] “εἴς τε βαχ- 

χεῖον πεσὼν" ἐφύτευσε (παῖδα. φαλλός δὲ τὸ πέος. παίζει δὲ πρὸς τὸν 

᾿οἰχέτην᾽" Ξανϑίας γὰρ οἰχετιχὸν ὄνομα. χέχρηται δὲ αὐτῷ χαὶ ἐν Βατρά- 

οἷς [271] “ὁ Ξανϑίας, ποῦ Ξανϑίας;" εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τῇ χωμῳϑδίᾳ οἰχέται 

 Ξανϑίας, Τίβιος, Σωσίας, “΄ἄος, Γέτας.) 

ΟΠ 44, τὸ χανοῦν}] Οδηϊδύταιη, ἵπ ἀπὸ ρογίαραμπύιν ἱπδβίσιπποιία δα 

ΒΟΥ ΡΟΥΘ Πατιπὶ πθοθββασία. Οἱ, Ῥὰο, 948, θ00. Αν. 42. οι. Θὰ. γ΄. 442. 
δ΄. 101. ᾿ 

᾿ἀπαρξώμεϑα)] ΟἿ, Ῥαδο. 1060. ἄγε νυν ἀπάρχου κᾷτα δὸς τἀπάργματα. 

Πτος 1]. τ΄. 204. Οὰἁ. γ΄. 446. ξ΄. 421. 

245. ἀνάδος] ΟἿ. δὰ 732. Βα. 140. ἀνάβαινε. Υ ο5ρ. 1341. 1514. Π00]. 1102. 

τὴν ἐτνήρυσι»} ὅ6801: ἐν ἡ τὸ ἔτνος ἀρύονται. ΟἿ, Ἐν. 612. ΒοκΚκ. Αποοᾶ, 
Ῥ- 39, 10. Αὐϊβίοπ. ἵπ Αμέ]Π0]. ΥἹ. 17. χαὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύναν. ΘἰμΠ ἴα 
ϑιηΐ οὐνήρυσις ἰηΐνα 1007. ζωμήρυσις Απέρ}ι. 11. 140. ῬΆΙ]Θπι. γπη. ΤΥ. 68. 
ἐπίχυσις (χαλκίου) Ἐν. 12. ΟΥ δᾷ Τιγ5. 1000. 

ϑοϊιοῖ. (τὴν ἐτνήρυσιν: Τὴν ζωμάρυστρον, ἐν ἣ τὸ ἔτνος ἀρύονται. καϑά- 
θιον δὲ εἷς ὑπερβολὴν τὸ ὄνομα. ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο ἀστεῖον καὶ πεπαι- 

δευμένῳ ἁρμόζον, μηδὲ τῶν χατὰ τὴν οἰχίαν σχευῶν τῆς χαϑημερινῆς 

χθείας ἀγνοεῖν τὰ ὀνόματα. ἐτνήρυσιν οὖν ἐχάλεσε παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ ἀρύε- 

σϑαι τὸ ἔτνος. λέγομεν δὲ ἐτνήῤυσιν πᾶν τὸ ταράσσον. ἔτνος δὲ ἔλεγον 

τὴν ἀϑάραν καὶ τὸ πίσινον ἀφέψημα, ὡς χαὶ ἐν Βατράχοις [02] “ἤδη 

πότ᾽ ἐπεθύμησας ἔτνους.) 

240. ἔτνος) Ἰποβδύ δι᾽ ρυῖίαβ πομμ11ἃ. Οἵ, Ἐοο]. 846. χύτρας ἔτνους 
ἕψουσιν αἱ νεώτεραι. Τιγ5. 1000. ΞΒ1μ}}118. Δι ρτ α5. οδῦ ἴῃ νοθο ζωμὸς 
Ρᾷς. 886. 
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τοὐλατῆρος] Υ. 5610]. Οὗ, Βᾳ. 1181. ἘῚ. 249. ἔτνος, πῦρ (πυριθθι 
γογγυλίδες, ῥάφανοι, δρυπετεῖς, ἐλατῆρες. 

ϑοΊιοῖ. τοῦ ᾿λατῆρος: ᾿Ελατήρ ἔστι πλαχουντῶδες πέμμα πλατύ. (ἔνϑεν 

χαὶ ἡ ἐπωνυμία, παρὰ τὸ ταῖς χερσὶν ἐλαύνεσθαι εἷς πλάτος. ἐλατῆρος 

οὖν τοῦ πέμματος. ἔστι δὲ ἄρτος πλατὺς, ἐν ᾧ τὸ ἔτνος ἐτίϑεσαν καὶ 

προσῆγον τῷ βωμῷ. ἐλατήρ δὲ πᾶν τὸ πλατύ. εἰσὶ δὲ χαὶ λαγαρώδεις 
παρὰ τὸ λαγαρόν. χαὶ πέλανοι παρ᾽ Εὐριπίδη.) ᾿ 

247. χαὶ μὴν χαλόν ἥ ἔστ᾽] 1. 4ᾳ. πάντα χαλῶς ἔχει, τὶ [ἉΠοΥ. Βοαῶ 6, 

Αὐαῦὶ Ὀ616 5Ϊ6 οϑύ, 1. 6. θ6π6 οΟἸη πὶ ργδοριδύδ 58}. ἑ 

ὦ “Πιόνυσε ---Ἰ ΟἹ. 86. ὦ Ζεῦ διόπτα -- ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷο. 810 
Ἕρμᾶ ᾽μπολαῖε, τὰν γυναῖχα τὰν ἐμὰν 1 οὕτω μ᾽ ἀποδόσϑαι οὔθ. Ὑ68ρ. 869 
ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον -- τὸ πρᾶγμ᾽ ὃ μηχανᾶται --- ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι οἷο 

Ἔδη. 880. “]ήμητερ, ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, Ε εἶναί με τῶν σῶν ἄξια 

μυστηρίων. 892. αἰϑὴρ -- ὀρϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

587. “]ήμητερ -- σῶζε τὸν σαυτῆς χορόν" χαί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμεροῖ 

παῖσαι οἷο. ΤῊ. 2806. δέσποινα πολυτίμητε --- πολλὰ πολλάχις μέ σοι 

ϑύειν ἔχουσαν. 289 ---291. Τγ8. 3817. Ζέσποινα Νίκη, ξυγγενοῦ τῶν τ 
ἐν πόλει γυναιχῶν -- ϑέσϑαι τροπαῖον ἡμᾶς. Αδ50ῃ. Ξαερί. 298, ϑεὸ 

πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. Ἐπτ. ΒΌΡΡ]. 8. “]1ήμητερ --- εὐδαιμονεῖ 

μὲ Θησέα τὲ παῖδ᾽ ἐμὸν οἴο. Ἐπ. ΕἸ. 805. νύμφαι πετραῖαι, πολλάχι 

με βουϑυτεῖν. Ἠοτοά. Υ. 100. ὦ Ζεῦ, ἐχγενέσϑαι μοι ᾿4ϑηναίους τίσασϑαι 
Ττὰσ. ΕἾ. Αἄοβρ. 127. ὦ Ζεῦ, γενέσϑαι τῆσδέ μ᾽ ἐξάντη νόσου. Ηοπ 
Οἄ. ρ΄. 8564. Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι, | καΐ ὁ 

πάντα γένοιτο. 1]. β΄. 412, Ζεῦ κύδιστε --- μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι οἷο 

248. χεχαρισμένως σοι] αταῦο 101. Οὗ, ἃ Ῥαο. 880. χοῖρον χεέχαρι 

σμένον. Ἐοτγτηδΐπμ αὖ ἐντεταμένως, χκατεβλαχευμένως, οἷο. 

πομπὴν --- πέμψαντα] Οἵ. Ἀν. 849. Εδο]. 760. Τ)6πι. 47, 9. τὰς ΘΝ 

πέμπουσιν. 22, 4. πομπεῦσαι τὴν τοῦ “Πιονύσου πομπήν. Ἠοτοᾷ. ΤΙ. 4 
ἡ πομπὴ τοῦ φρλυδν: ΘΟ ΚΕ: 1917 ΘΕῚΣ 

200. τυχηρῶς] ἘΓοΙἸοἰθοι. ΟΥ, ΤῊ. 800. Ὑοχ τίου. Τυχηρὸς 611 
Ἰοριύασ ἀρ. 404. 

201. στρατιᾶς] στρατιὰ ἃριἃ ποβύγιμη οὐ δχογοϊψαμη οὖ ταὶ] ἰατὴ βιρηὶ 
ἢοαΐ. Ῥυΐουϊ βἰρηϊβοδίίομθ Ἰοριταν βάρτα 81. 149. Ῥαο. 747. Τιγϑ. 114] 
Ῥοβίρυϊου! ἰηΐνα 1143, Εᾳ. ὅ87. Ὑεβρ. 864. ὅδ. ΤΏ οβηι. 828, 1109. 
100. 592. 

ἀπαλλαχϑέντα] Ἐδάομ ἴογπια οδὺ γοβρ. 484. 604. Αν. 940. ΡΙῚ. 6 
ΤΒΘΟΡοΙηρ. οοπι. Π|. 794. ΑἸΐοτὰ ἀπαλλαγέντα Λο. 501. 570. Ῥδο. 862. 80 
203. Ε00]. 1082. 1100. Ρ]. 268. 271. 816. Ἐν. 844. οὖ Βοχῖθβ δρᾶ 

4008 ΘΟΠΊ] 608. 
τὰς σπονδὰς δέ μοι καλῶς ξυνενεγκχεῖν] σῇ Νυ. 594. αὖϑις ἐς τὰρ) κὶ 

ὑμῖν --- ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πρᾶγμα τῇ πόλει ξυνοίσεται. ἘΪΘ0]. 418, ἅπε 

ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν. Ἐατ. ΤΡ. Α. 724. συνενέγχοι δ᾽ μι 
ῬΙαΐανομ. Αρ. οὐ ΟἸθοιη. ρ. 804 Ὁ. μόνον, ἔφη, συνενέγχαι ταῦτα, 
“Σπάρτῃ. Τλοιποβίμ. ν. 180, 20. ὅ τι δ᾽ ὑμῖν δόξειε, τοῦτ᾽, ὦ πάντες ϑ 
συνεγέγχοι. 
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᾿ς 968. ὅπως -- οἴσεις] Βύγαούαχα, ἃ0 Αὐθοἶβ τηαχίπιθ πβίναΐα, βᾶθρα ἐᾷπιθ 

Δ ΠΙΡΥΔΓΙ8 τη8]6 μα θ1ὰ. ΟἿ. 955. Εᾳ. 222. 760. 1011. Νὰ. 489. 1464. 
Οεβρ. 288. Ῥᾷο. 76. 1017. 1330. Αν. 131. 1333. ΤῊ. 267. 1904. Βδπ. 8. 

τ. Ὧ00]..149. 058, ῬῚ. 826. 

᾿ς χαλὴ χαλῶς] Οἵ. Ἐρο]. 780. χώρει σὺ δεῦρ᾽, ἡ κιναχύρα, καλὴ καλῶς. 

ΡΟ. 1390. χώπως μετ᾽ ἐμοῦ καλὴ | χαλῶς κατακείσει. ῬῚ. 00. ἀπό σ᾽ ὀλῶ 
 χαχὸν χαχῶξ. ἘΡΠΙ͂ΡΡ. 11. 330. σεμνὸς σεμνῶς χλανίδ᾽ ἕλκων. Απίϊρῃ. ΠΠ. 

138, ἃ δὴ δίδωσιν ἡμῖν ὁ τόπος ἄϑλι ἀϑλίοις. ϑορῃ. ΕἸ. 198. δεινὰν 
δεινῶς προφυτεύσαντες | μορφών. ΕῪ. 6018. ϑυτῆρα χαινῷ καινὸν ἐν πεπλώ- 

ματι. ῬΗΪ. 106. στυγερὸν στυγερῶς. Ἐπι. ΒδρΟΙ. 1188. ὁ Βάκχιος κυνα- 

 γέτας σοφὸς σοφῶς ] ἐνέπηλεν ἐπὶ ϑήρᾳ | τοῦδε μαινάδας. 1105. περισσὰν 

περισσῶς. Ἠοτοά. ΠΠ|. 178. ἐν ϑρόνῳ σεμνῷ σεμνὸν ϑωχέοντα. Ῥ]δαύ. 

 Μᾶ, 1|. 4. 12. “Νοη ΙἸοοὺ ἴθ βίοοθ ρ] οί θ6]]ὰπὶ Ὁ6116 ἐδηρογο᾽ (ἝαῸ. 

ΠΝ. 2. “βϑαμογθ ᾿ἰβύππι θ611ὰ 06116.᾽ Α5ϊη. Π]. 8.1. 1 βᾶπὸ "6118 "6110. 
 ῬΙατὰ ἀδθϊῦ ΕἸχηβ]ο5 δα ΜΙ. 787. 

204. βλέπουσα ϑυμβροφάγον)] Ηδδγοΐα5, Θυμβροφάώγος" ἀντὶ τοῦ δρι- 

 μυφάγος" ἡ γὰρ ϑύμβρα δριμύ ἐστι βρῶμα. (Μα]ῖπ Θυμβροφάγον" ἀντὶ 

τοῦ δριμύ.) Νοβίον ἤδη. 602. ἔβλεψεν εἷς ἐμὲ [ἔς με] δριμύ. Ἰοάθιη ἔθυθ 

πιρῦο αἰχὶὺ νᾶπυ βλέπειν ᾳ. 091. χάρϑαμα 6Βρ. 450. ὀπὸν Ῥαρ. 1184. 

ὀρίγανον ἤδη. 0038. ὑπότριμμα Ἐπ], 291. ἀπὰθ. οχημΐα δουῖα βαπῦ. ΕΤΜ. 
Ῥμοῦ. Ρ. 96, 25. Θυμβροφάγον: δριμύ, ΟἿ, δᾷ 95. οὐ ΝΡ. 421. τρυσιβίου 
γαστρὸς χαὶ ϑυμβρεπιδείπνου. Τὴ 6 Βοῦρα ϑύμβρα (βϑαϊατοία πογῦθπ 518, 

ἈΠΡῚ. 5856) Ἰαπαδπῦ Ὠίοβοου. ΠΙ. 46. ΡΙΪπ. ΧΙΧ. 8, ΕᾺΡΟ]. 11. 426. ϑύμα, 

ϑύμβραν. ιχτρ. α. 1Υ7. 81. “σγανιοῦν ΒΡ χη Ό8 οορία ΒΥ ἃ 6. 

ϑοῖιοῖ. ϑυμβροφάγον: Ἤτοι ἀγροιχιχὸν χαὶ (καὶ οὐχ ) ἐλευϑέριον" 
παρόσον οἱ ἐν ἀγρῷ διατρίβοντες ἀςφελέστεροι καὶ ἐπιειχέστεροι. τὸ δὲ 

 ϑύμβρον ἐν ἀγρῷ γίνεται" ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο ἄγριον (φυτόν. ἢ πιχρὸν χαὶ 

δριμὺ χατὰ τῶν ἐχϑρῶν. (δριμὺ γὰρ τὸ φυτόν. οἵ δὲ ἀντὶ τοῦ δριμὺ καὶ 

ἱλαρόν. τινὲς δὲ τῷ ϑύμῳ παραπλήσιον. ἢ ἁπαλὸν, ἡδύ. χωμικῶς δὲ 
ἔπαιξεν.) 

᾿ς 865. ὀπύσει] Οἵ. Εἰ. 1. φρασάτω τί καλοῦσιν ὀπυίειν. ἨφβΙοᾶ, ΤῊ. 819. 
ϑδμε δὲ Κυμοπόλειαν ὀπυίειν ϑυγατέρα ἥν. ϑοιῦ. 850. τοῦ γὰρ ὀπιυίεις 

παῖδα --. ΤΏθοον. ΧΧΙΠ. 161. τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυίειν ἅς χ᾽ ἐϑέλητε. 

᾿ χἀχποιήσεται] Ῥτοογοα απο χ δ πιι806]8 85 (1. 6. Ρ.611885) 48 6 

Β0ἢ ΤὴΪπτι8 αἸδπὶ ᾧπ νΥἱβίαηῦ 5Ὲ} Ἰποἰβ Θχοσύαπι. ΒΟ Ποῦ χηπβίθ]8 

δριμεύτατον νἱδῖτο μυΐξαθαίαγ. ΟἿ, Ρ]Ταῦ, 088, ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δροιμύ- 
τερον γαλῆς. ϑποηϊᾷ. 5΄οὈ. ΒΊΟΥ. 78, 61. εὐνῆς δ᾽ ἁληνής (ἄπληστος ὃ 

Ἷ. 6. ᾿π58 018. 1115} ἐστιν ἀφροδισίης (86. ἡ ἐκ γαλῆς γυνή). Οδξοταπι 

ΒΟΪΘΠῊΘ οϑὲ ἐχποιεῖσϑαι 6 ΠΟΥ 8 Ῥγοουθαηαῖ5. Οὗ, Ῥαᾷο. 708, ταύτῃ (τῇ 
Ὁ πώρῳ) ξυνοιχῶν ἐχποιοῦ σαυτῷ βότρυς. Οἵ, τὰ ν. ῥτοχ. 86(. 

Ε γαλᾶς} Οἵ. δὰ γοβρ. 1185. Ῥ]. 6938. 
ϑοιοῖ, γαλᾶς: ᾿ἀντὶ τοῦ παῖδας δριμυτάτους. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα χαλεῖ- 

τει παρὰ προσδοκίαν" ἔδει γὰρ ἐχφάναι ἐκποιήσεται παῖδας νεανίας. 
᾿ ὀπύσει: Γαμήσει. ]οῦ. 

2600. βδεῖ»}] 8.6. ἴῃ οοἴζα. Ὑι4ά6 ΜΆ] ΟΥΙ πούδῃι, » 

τ 
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ἐπειδὰν ὄρϑρος ἢ] Ὄρϑρου τηρηΐίο πἴο ἢὲ ααἷα 14 ἰθιηραβ Ῥγδθοῖραθ 
ΔΡΗτΟ  Ἰβίδοιπι 6586. θα βυϊπηδίατ. ΟἿ Τιγβ. 900, χαὶ μὴ βινῶν τοὺς ὄρϑρους. 
1089. Ε0]. 462. 

ϑεῖιοῖ. ἐπειδὰν ὄρϑρος ἢ: Παρόσον ἐν τῷ ὄρϑρῳ δοχοῦσιν οἱ ἄνϑρωπο 
συνεχῶς ββέεωι διὰ τὸ τὰς πέψεις τότε γίνεσθαι. 

201. τὔὥχλῳ] Εδάδπι ογαβὶβ δὲ 'η τὠφϑαλμῷ Τ,γ8. 1026. 
φυλάττεσϑαι) Ἰπῆηϊνιβ ΡγῸ ἱπηροσαίγο, αὖ 586 06 81145. ΒΕ... 
ϑοῆοῖ. πρόβαινε: .Ὡς ἐπὶ ὄχλου πομπευόντων αὐτῶν (λέγει. φυλάττεσϑαι 

δὲ ἀντὶ τοῦ παρατηρεῖν, φυλάττειν.) 

208. μή τις --Ἰ Οὗ, ΤᾺ. 804. οὗτος πανουργῶν δεῦρ᾽ ἀνῆλθεν, ὦ  μΩΣ 

ὡς τὰς γυναῖχας ἐπὶ χλοπῇ τοῦ χρυσίου. Ῥᾷο. 720. ὡς εἰώϑασι μάλιστα 

περὶ τὰς σχηνὰς πλεῖστοι κλέπται χκυπτάζειν καὶ χαχοποιεῖν. Ἷ 

περιτράγῃη] Οἰτοππηιτοάαῦ, βρο]1οέ. Οὗ. εβρ. ὅ90. 672. Μδομοη. 
Αἴμθη. δ79. ὑπό τι γὰρ δέδοιχά σε] μή μου προπεσούσης τοὐμπιλό 

χιον ὑπεχτράγης. 

τὰ χρυσία) Αυτθα οΥπαιηθηΐα ροβίαθαπῦ υἹΓρΡΊη 65, αὖ ποΐαπι οϑῦ (ἀν. 610. 
ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσὸν ὥσπερ παρϑένος), οὖ Ῥτδθοοίρθθ αὖ χαρνηφόροι, 

4π8}15. ππποὸ βΠρΊ ΠΥ 6556. Π]ΟΔΘΟΡΟ]418 ἢ]ϊὰ. ΟΥ, δὰ 108. 1190. Ἐρο]. 447. 

ΤΙ ΘΟΡτοπίάθιῃ Αἴπθη. 5604 Β. παρϑένων τῶν χρυσοφόρων. Ῥοτβ. δᾷ Ηθο. 169, 

559. ὦ Ξανϑία, σφῷν δ᾽ ---Ἰ ΑἸδεταπη ἀπογατη βουυόσαπι Δ]]οααϊξαν. ΟἿ. 
ΡῬΙ]. 788. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, χαὶ σὺ χαὶ σὺ χαίρετον. 00. Αγ. 8500. παῖ 
παῖ, τὸ χανοῦν αἴρεσϑε καὶ τὴν χέρνιβα. 1,75. 209. λάζυσϑε πᾶσαι τῆς 

χύλιχος, ὦ αμπιτοῖ. Βδη. 1479. χωρεῖτε τοίνυν, ὦ “Ἰιόνυσ᾽, εἴσω. ϑορῇ. 

Οβᾶ. Ο. 1102. ὦ τέχνον, ἢ πάρεστον; 1104. προσέλϑετ᾽, ὦ παῖ. 1119. 
ἐρείσατ᾽, ὦ παῖ. Υ. Τιοῦθοκ. δᾷ ΑἹ. Ρ. 2348, ΟἿ, οἔϊαπι Αθβοῃ. Ῥιίοπι. θ. 
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν οἷο. ϑόρῃ. ΑἹ. 1409. παῖ, σὺ δὲ -- 
ΘΙπϊπαὐγαμη οδὺ Ξανϑίας ἃ ξανϑὸς Τογτηδύππι αὖ Πυρρίας (γ61 Πύρριχος) 

ἃ πυρρός. 

ϑοϊιοῖ. (ὀρθὸς ἑχτέος: Ὑμῖν δ᾽ ἐστὶν ὅ φαλλὸς χατασχετέος, βαστακτέο 
ἑπομένοις τῇ κανηφόρῳ. ἅμα δὲ χαὶ πρὸς τὸ χαχέμφατόν ἐστιν ὃ φαλλὸς, 

τὸ πρὸς μίμησιν τοῦ αἰδοίου. χαὶ τοῦτο δὲ παίζει χωμιχῶς λέγων τὸν 

φαλλὸν ὀρϑὸν χατέχειν ὄπισϑεν τῆς παρϑένου.) ' 

2601. ζσομαι τὸ φαλλικόν] ὅ6. μέλος, ἄσμα, ἃαὺ αὔλημα. ΟἿ, ἀᾷ 14. ἀσό: 

μενος Βοιώτιον. ῬΕΓΥΠΙΟΗ. 11. 587. τερετιῶ τὸ (τι) πτιστιχόν. ῬΙας. οοπι. ΤΠ. 

0838, ἦδεν πρὸς αὐτὸ μέλος ᾿Ιωνιχόν τι. ἼΠθοοΥ. ΧΙΥ͂. 80. ᾷδεν --- Θεσσα 
λιχόν τι μέλισμα. ῬΟΙΥΡ. ΧΧΧ, 4. 7. κατὰ τὴν παροιμίαν τὸ κύχνειο 

ἐξηχήσαντες. ΧΧΧΙ. 20. 1. μάτην ἐξᾷάσας τὸ χύχνειον. Αἰμθη. 86 Ο. ηὔλε 
τὸ τριηριχόν. ΑΘ860η. Ῥογβ. 1068. χἀπιβῶ τὸ Μύσιον. Απδοι. 1Π|. 8. 

παροίνιον βοήσω. Χοη. Απδρ. ΤΥ. 8. 29, ἐπειδὰν --- ὁ σαλπιγχτὴς σημήν 

τὸ πολεμικόν. ὕ68ρ. 1024. τὸ «ρυνίχειον (80. σχῆμα) ἐκλαχτισάτω τις. 
ϑοϊιοῖ. ἔσομαι τὸ φαλλικόν: ᾿Ἵτσματα λέγεται φαλλιχὰ τὰ ἐπὶ τῷ φι 

ἀδόμενα μέλη. ἔστι δὲ εἰς “ιόνυσον (ἢ εἰς ἄλλον καρπόν [Ὁ]. 
202. ϑεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους] Νοιηρθ. ααἰα Ροπραπι πο οοπιϊξαραξ 

ΤΠ ]}16 Υ. ΜῸΒ δαΐθπι ογὰῦ οΧχ ΒΡ ΥἹοσῖθι15. θα ϊππι ρᾶγθϊθιι5 βροοίασο, πὶ 

4πἃ Ροιρᾶπι ἀποοηΐοβ ρτοοοᾶοθαμῦ βρθοξαθογιιπι πλι] εἰ πα αἴπθ ορρ! ογοῦ 
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πηροθαϊτούσταπθ. ΒΗ. ΤΠΧΟΥ Ῥτορίθυ βρϑοίδξοσιι πη ὑπσθᾶμη απᾶπι ΠΙοοορο- 

115. ὁομη66. Δ 115588 Πηρὶὺ ἴῃ ἐθοΐαπι 1προύπν ἃβοθπᾶθσθ. Ηΐπο οἱποοῦ ἀοιη τὴ 

ΤΙΘΔΘΟΡΟΙΙ15. ἴῃ ΒΟθπδθ Ῥαγθῖθ ποὴ Ρἱοΐδηι 564 Ἰΐρποὸ δχβύγποία πη ἔπ|1586, 

αποα Ββδορίυβ ἴῃ Οὐμοὶ [ἈὈ]15 ᾿ἱπνθηϊθιν. Ὑ. ΝᾺ. 1488. 1602, Ὑ65ρ. 139. 

Ομ ον ῬΥΟ]6ρ᾽. ὕ6βρ. Ρ. 40. ΤᾺ]15 ἀρρατγαΐιιβ βοθηΐϊοιβ νοοδθαύαν διστεγία, 
(6 ατὦ ῬΟ]Ίυχ ΤΥ. 1290. ἡ δὲ διστεγία ποτὲ μὲν ἐν οἴχῳ βασιλείῳ διῆρες 

δωμάτιον, οἷον ἀφ᾽ οὗ ἐν Φοινίσσαις ᾿ἡντιγόνη βλέπει τὸν στρατὸν, ποτὲ 

δὲ χέραμος, ἀφ᾽ οὗ χαὶ βάλλουσι τῷ χεραμίῳ. ἐν δὲ χωμῳδίᾳ ἀπὸ τῆς 

διστεγίας πορνόβοσχοί τινες χατοπτεύουσιν ἢ γραΐδια (γρᾷδια) ἢ γύναια 
χαταβλέπει. ΜΌΠΠΕΗ. Οὗ Βδῃ. 131. ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν 

ϑεῶ. Ἡΐπο 5υβριοατὶ ἸἸοοῦ τη] 16 Γ65. Ῥ]ΘΤαΤη απ χ δϑαϊπη ἐθοῦϊβ Πα] απ αὶ 

ῬΟΙΩΡᾺΒ βρθοίδσθ 6856 50]1{88. ΟἿ. 1,γ8. 306. ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους (ἡπὶ 

τοῦ τέγους γυνή). Ῥ]αῦ. ΟἸο. 22. αἱ δὲ γυναῖχες ἐκ τῶν τεγῶν προὔφαι- 

γον ἐπὶ τιμῇ χαὶ ϑέᾳ τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πομπῇ τῶν ἀρίστων μάλα 

σεμνῶς ἀνιόντος. 

πρόβα] Δα Π]ϊατη ἀϊούπμη. Ξ1ὸ χατάβα α8ρ. 979. βδιη. 85. 

208. Οδγηθη {ΠΥ Ρ ΒΑ] σαπη ἁραᾶ Αὐποη. 022 Ο. ἀνάώγετε, εὐρυχωρίαν] 

τῷ ϑεῷ ποιεῖτε" [ ἐϑέλει γὰρ ὁ ϑεὸς ὀρϑὸς ἐσφυρωμένος διὰ μέσου βαδι- 

ζειν. ὴ6 ῬΏΔΙ11015. ΟΔΥΤΪΠΙΡιι5. αἰχὶῦ Βογρκίαβ. Οὐπηπι. Ρ. 270 566. 

᾿ς βεϊιοῖ. («»Ῥαλῆς ἑταῖρε: “Πιπλὴ καὶ μέλος, οὗ ἡγεῖται. περίοδος. ἡ περι- 

χοπὴ χώλων ιζ΄ τοῦ ὑποχριτοῦ, ἧς πρῶτα μέν εἶσιν η΄. ἐν εἰσϑέσει ἴαμ- 

βιχκὰ δίμετρα ἀχατάληχτα μὲν β΄, τὸ δὲ γ΄ χαταληχτιχόν. τὰ δὲ ἄλλα ε΄ 

χαταληχτιχά, περισπωμένως δὲ τὸ «»«λῆς ἀναγνωστέον ὡς “Ἑρμῆς. οὕτως 

δὲ ᾿“ττιχοί" παρὰ “Ιωριεῦσι δὲ βαρυτόνως. “ὁ δ᾽ αὖ «Ῥάλης χατακυπτάζει." 
οὕτω Σώφρων ἐχρήσατο. ὥσπερ δὲ Ὅμηρος ἥρμοσε χατάπληξιν τῇ φυγῇ 

χαὶ ἑταίραν αὐτῆς ἔφησεν εἶναι [1]. 1. 2] “᾿ϑεσπεσίη ἔχε φύζα" εἰπὼν 

“φόβου χρυόεντος ἑταίρη," οὕτω χαὶ ὁ χωμιχὸς ἐχεῖϑεν λαβὼν τὰς ἀφορ- 

μὰς “Π΄πονύσῳ τὸν «φαλλὸν ἑταῖρον εἶναι φησίν" ἀκόλουθα γὰρ “Π΄πονυσιαχῷ 

ποτῷ τὰ ἀφροδίσια. μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ Εὐριπίδης ΓῬΠοΘη. 217 

“ὁ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς εἴς τε βαχχεῖον πεσών." 

204. νυχτοπεριπλάνητε μοιχέ] 1. ᾳ. νυχτέπλαγχτε. (Δ 650. Αρ. 12. γνυχτί- 

σλαγχτον --- εὐνήν. 590. νυχτίπλαγχτος --- πόνος. ΟἸιο. 701.) Πηολυπλάνη- 

τος ἰη γδηϑ᾽ὑϊντιπι οϑῦ Ππγ. Ἠ6]. 1319, οὐ πουλυπλάνητος Ἠοτοᾶ. 1. 50. ΟἿ. 

ΕΡΟΙ. 1. 481. κεῖνος νυχτερίν᾽ ηὗρε μοιχοῖς ἀείσματ᾽ ἐκκαλεῖσϑαι γυναῖχας. 
ϑαίιοῖ. νυχτοπεριπλάνητε: Οἰχείας ἐντίϑησι φωνὰς ψυχῇ ἀνειμένῃ καὶ 

ἤδη μεϑυούσῃ. ἡδίστην δὲ τὴν σύνϑεσιν τὴν τοῦ νυχτοπεριπλάνητε ἡ περί 

 πρόϑεσις εἰργάσατο. : : 
᾿ς 266. δοϊοῖ. μοιχέ: “Διὰ τὸ τοὺς μεϑύοντας γίνεσϑαι περὶ τὰ ἀφροδί- 
σία. δεῖ δὲ νοεῖν ὅτι ταῦτα οὐχ ὡς ἐν βλασφημίᾳ λέγεται τὸ μοιχέ καὶ 

τὸ παιδεραστά, ἀλλὰ πρὸς διάχυσιν χαὶ ἱλαρότητα τοῦ φαλλοῦ. (ὡς καὶ 

πο Ὁμήρῳ [1|. Ε. 81] πρὸς διάϑεσιν ψυχῆς ““ρες Ἄρες βροτολοιγέ. 
200. ἕχτῳ --- ἔτει) ϑοχύιβ δῃϊπ] ταῦ Ὀ61}1 δῆπιβ. ΟἿ. 5680]. οὖ 890. 

ἥχουσαν ἕχτῳ μόλις ἔτει ποθουμένην. ΑΘ50ῃ. Αρ. δ04. δεχάτῳ σε φέγγει 

ᾧδ᾽ ἀφιχόμην ἔτει. ὅ1ὸ Ἰηΐτα 521. πολλῷ χρόνῳ. Οἷ, ργταοίοντθα Ῥδο. ὅδ. 

ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους. 990. οἵ σου γλι- 

ΤΣ 
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χόμεσϑ᾽ (τρυχόμεϑ᾽ νὰ!}5.) ἤδη τρία καὶ δέχ ἔτη. Απποὸ ΟἹ. 87, 1., ἀπδδ- 

αυδπι ΤΉΘθδΠ] ΡῬ]αἰαθαβ ᾿ηγδβββθηῦ, τη 6 η86 Ῥοβίάθοῃβ Πίοπγβία χυιβύϊοα ἴῃ 

ΔΡΥΪ5. ῬΟΒΕΓΘΙΠΟ Θρ͵888. ΑὐΠΘηΐθη565 ἀοσοῦ ΜΏ]ΠΠ|Οσ. Ῥσδδί. ῥ. ΥἹ. 

ἐς τὸν δῆμον ἐλϑών)] ΕγρῸ ἴῃ ἄβῃιο 510 πος [δϑούαμη οο]θργαῦ Πιθαθορο- 

115. Οἵ, 202. Οδύθσαμη, αἀαὰτῃ 1,6 η 8 615 ἀοσθαίαν μᾶθο ἔθ0]8, ΠΟΙ ΒΟΥ 
γΘ 8 ἰβ ΠΡΟΣ ΙΒ τυ δησε σοοηϑίαϊ. 

ϑαοῖ. ἕχτῳ σ᾽ ἔτει “τθοσειπονε Ἕχτον γὰρ ἣν λοιπὸν ἔτος ἀφ᾽ οὗ ὁ 

πόλεμος ᾿ϑηναίοις πρὸς Πελοποννησίους συνέστη. δῆμον δὲ ἔφη τὴ 

χώμην, οὐχ ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ [1Π1. Β. 647] “δῆμον ᾿Ερεχϑῆος." 

2090. Οὐ, τ57. Ῥαο. 2935. ἀπαλλαγεῖσι πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν. 808. 

ἀπαλλαγέντα πραγμάτων. 347. 1297. Βᾶη. 186. ἀναπαύλας ἐχ κακῶν καὶ 

πραγμάτων. ' 

μαχῶν καὶ “αμάχων)] ΟἿ. 1071. Ἰὼ πόνοι τε χαὶ μάχαι χαὶ “άμαχοι. 

516. Βδη. 468. χαϑ᾽ Ἡραχλέα τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. ΤιΑΙΠΔΟΝΙ8 

ΧΟΠΟΡΠΔμἾβ Π]Ϊὰ5, ἄχ Αὐῃ θη] θη βπΠ, πο οὐ ῬΆΒΒΙΠη ἰπ πᾶς ἔαθα]ἃ πού 
απ: ὡς φιλοπόλεμος. ΜῚΓΡ ἴοτοϊβ οὖ 1πβύιβ ἐαϊῦ, 564. ορθπαβ (Ρ]αῦ. Νίο. κι. 
Ιῃ μονομαχίᾳ ὁὰτῃη ΟΔΙΠ]ογαΐθ οθοϊ τ (1014. 18). 

270. ϑεῖιοῖ. καὶ “αμάχων: Ὁ “άμαχος οὗτος ᾿“ϑηναίων στρατηγὸς, υῇ ξ 

Ξενοφάνους, ὃν, ὅτε εἷς Σικελίαν ἔπλεον οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἐχειροτόνησαν. ἣν 

δὲ μετὰ ᾿ἀλχιβιάδου καὶ Νικίου, ὡς ἱστορεῖ Θουκυδίδης διὰ τῆς στ΄ [(. 81. 
ἦν δὲ φιλοπόλεμος οὗτος. 

212. ὡριχήν)] Φν Θπ οι οὐ ν θη πϑῦδπη. Ρ]. 9035. πυνϑάνει γὰρ ὡριχῶς. 
Εν. 40. ὡριχκὴ κόρη (Ὁ) οὐ ὡριχὸν μειράκιον (9). 

ϑοίιοί. ὡρικὴν ὑληφόρον: ᾿Αντὶ τοῦ ὡραίαν (καὶ ἀχμαίαν. ὥρα γὰρ ἡ 
ἀκμή. χαὶ ὡραῖόν φασιν οἱ τραγιχοὶ τὸ ἀχμαῖον. χοινὰ δὲ τὰ τοιαῦτα 

ὀνόματα. ὡρικὸν δὲ μειράκιον καὶ ὡριχῶς ἐν “Ζαιταλεῦσιν καὐτός. ἡ δὲ λέξι ξις 

ἀπόδεχτος.) ᾿ ; 

2183. τὴν --- Θρᾷτταν] ΤΥ ΘΒΒ8Τ1), 1. 6. 801]. ΝΟΠΊΘΠ ΠΗ πὖ 

ἡ Σύρα Ῥδο. 1146. Οἵ, Ῥᾶο. 1138. χάμα τὴν Θρᾷτταν κυνῶν τῆς γυναι- 

χὸς λουμέγης. 85Ρ. 828. ΤΆ ΘΒ:ι. 219, 280. 284. 293. ῬΙαύ. Τηρδθῦ. ρ. 174 Α. 

Θρᾷττώ τις --- χαρίεσσα ϑεραπαινίς. Ὥριη. ». 1866. ϑεραπαίνας δύο, 
Θρᾷτταν χαὶ Κοχχαλίνην. ὙΠΘοοΥ. Τ|. τὸ. ἁ Θευμαρίδα Θρᾷσσα τροφός 

Οοτπ. ΝΘ. ΤὀὈ᾿}. ΠΙ. 4. Οοπῃύταοίαμη ἐχ Θρήϊσσα. πη} βυπὺ Αέλεσσα, 
«οοίνισσα, Καππαδόκισσα, “Δίβυσσα, οἷο. 

ἐχ τοῦ φελλέως] Οἵ. ΝΡ. 71. Οταΐίη. Π. 690. ἐπέϑωχε βαλάνων ἄβαχι 

τῶν ἔχ φελλέως. Ῥ]αῖ. Οὐ. 111 Ο. τὰ φελλέως νῦν ὀνομασϑέντα πεδία ι 

ΑἸορηγν. 1Π. 21. 2, Χιόνην γὰρ τὴν χαλλιστεύουσαν τῶν αἰγῶν ἐκ 

φελλέως ἁρπάσας οἴχεται (ὁ λύχος). Ἠδτροοτ. Ρ. 181, 9, τὰ πετρώδη χαὶ 
αἰγίβοτα χωρία φελλέας ἐκάλουν. Ἀαπηκ. δὰ ἽἼπη. Ρ. 969. Οὐμΐον ποβίσαῃ 

“611 οὖ ἀθυτηδηΐοαπι “615. Οοηΐα κὰ. δῶ. διὰ τῶν ἀφελῶν πεδίω: 

ΟἿ οὔΐαιη. ν. ἀλίπεδον (11. ἀλ.) Εν. 80. γοῦνα ἐκ τοῦ φελλέως ἃᾷ 1 
Στρυμοδώρου Θρᾷτταν τοΐογῦ ΜΏ]]ΟΙ, 60]1. Επιρο]. Πν 614. «ριλόξενος ἐ 

“Ἱιομείων. Ἀπαχαπᾶγ, Π]. 174. τὴν ἐκ Κορίνϑου “Μαΐδ᾽. δῖα βαρτὰ 198 

πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις. 412. τί τὰ δώκι' ἐκ τραγῳδίας ἔχεις; ῬῚ. 422. ἔσι 

ἐρινύς ἐστιν ἐχ τραγῳδίας. 439. τὸ πιλέδεον περὶ τὴν χειαλὴν τὸ Μηύ 
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ος ϑοϊοῖ. τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν: Ἤτοι χοινῶς δούλην, ἢ οὕτως καλου- 
μένην, τὴν ἐκ Θρᾷάχης" ὡς τὴν ἀπὸ Φρυγίας καὶ Παφλαγονίας. φελλεῖς 

δὲ ἔλεγον οἱ ᾿“ττιχοὶ τοὺς πετρώδεις τόπους, (οἵτινες χάτωϑεν μέν εἶσι 

πετρώδεις, ἐπιπολῆς δὲ ὀλίγην ἔχουσι γῆν.) οἵ δὲ ὅτι ὄρος «Φ»ελλεὺς 

οὕτω χαλούμεγον, ὡς χαὶ ἐν Νεφέλαις [{1.] 

᾿ς 274 μέσην λαβόντ᾽ ἄραντα χαταβαλόντα] ΟἿ, ΑρΙ]δη. Ερ᾿βύ. 9. ἐμέλλησα 

δ᾽ ἂν τὴν --- Θηβαΐδα --- ἀράμενος μέσην, εἶτα ῥίψας εἷς τὸ κλινίδιον, 

 ἔχεσϑαι τῆς σπουδῆς. Ἐς0]. 200. μέση γὰρ οὐδέποτε ληφϑήσομαι. 1 ΓΎ. 

ἡμεῖς δέ γ᾽, ἢν αἴρωσ᾽, ἐᾶν χελεύσομεν. Νοίαπᾶα ἃπίοπι ραγίϊ οἰ ρΊΟσ τη 

ρΟΔΟΟΥν 0 οὗ ἀϑυπάδίοη, εὑρόντα λαβόντα ἄραντα χαταβαλόντα. 

᾿ δοϊιοῖ. (μέσην λαβόντ᾽ ἄραντα: Ἔν εἰσϑέσει χῶλα τρία ᾿σάριϑμα, ὧν 
τὰ δύο Ἰαμβικὰ δίμετρα, τὸ δὲ ἕν μονόμετρονγ.) 

 οζἵῦ. χαταγιγαρτίσαι] 1. 6. συνουσιάσαι, διαμηρίσαι (86101.). Α γέγαρ- 

τον, απο ΡῈ τὸ γυναιχεῖον αἰδοῖον ΘΧΡ]ϊοαῦ 5601. Οἷ. Ῥαο. 084. ὧν 
᾿ἄγευ γιγάρτων χαὶ φιλῶν τὰς ἰσχάδας (οὑργάτης λεώς). ΝοΟΧχ δοΙηΐοθ 

βοία, αὖ χατατριακοντουτίζειν Εᾳ. 1391. χατασικελέζειν ὕο8ρΡ. 911. Ῥμοῦ. 
Ρ. 186, 6. ϑο)]Π1οοὺ γίγαρτα (γ. Ῥᾶο. 684.) διηΐ τὰ ἐντὸς τῆς σταφυλῆς 

ὀστώδη, δοϊπὶ ἀνᾶτατι. δ πποπῖα. Αἴπθη. 1. 82. Β. οὐ γὰρ ἀπόβλητον 
Διονύσιον οὐδὲ γίγαρτον. ἄφοροπ. ΥἹ. 12. στέμφυλα --- καὶ τὰ τῶν στα- 

φυλῶν γίγαρτα. Ῥτονουθίαμη “ποτίσεις, χοῖρε, γίγαρτα, Ῥίορθη. 111, 82, 

οἷο. Οοπ]ιησιπίαν γίγαρτα οἱ ἰσχώδες Ῥὰο. 084. γίγαρτον ἀθ ὙΠ ρΡαγίο 
πιο συ Μοῖΐῃ., ἀ6 πηι] θυ] 5680]. Οἵ. δῷ ον. ὕδσγιῃ. 11. ὅ. 10. “πη 11] - 

185 ἀνὰ 6.᾽ τα αο χαταγιγαρτίσαι ῬΥΌΡΙΪΘ βρη ποῦ ἃ ΟῚ ἢ πὶ ΘΧΟΘΥ- 

Ῥθτθ, ἀρδοίΐπαγο; ἀοίηθ πηοίδρμουΐοο οἵ χαχεμφάτως ΟΟΙ ὈΓΪΠΊΘΓΘ, 

ἀονϊγρίπατο. Αρίθ δαΐθιη Ποο Οομηροβὶῦο ἴπ ἴοϑίο Πἰοηγβίδοο αὐϊθαγ τιιϑύϊ- 

5, ΟἿ, ν. ἐχγιγαρτίζειν (σταφίδα), Τϊοβοογ, ΤΠ Θορμδι. Νοηπ. ΕΡρΙδ. 248, 

σταφὺς ἐχγιγαρτισμένη. Οὐ γιγαρτίζειν οἵ, ν. χοχχίζειν. 
᾿ δβοϊοῖ. χαταγιγαρτίσαι: ᾿Αντὴ τοῦ χατὰ τῶν γεωργικῶν γιγάρτων βαλεῖν 

χαὶ διαμηρίσαι. γεωργικῶς δὲ παίζει. (ἢ ὅτι τὸ δῆμα πρόσχαιρον, ἵνα 

ἀπὸ τῶν γιγάρτων τὸ μόριον ἡ πεπλασμένον.) οὐ γὰρ ϑιὰ παντὸς συνου- 

σιάσαι δηλοῖ τὸ καταγιγαρτίσαι. (γίγαρτα δὲ τὰ ἐντὸς τῆς σταφυλῆς 

ὀστώδη. ἢ ἀντὶ τοῦ συνουσιάσαι" γίγαρτον γὰρ τὸ αἰδοῖον. ἢ καταϑλῖ- 

ν δὰ 

ναι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν γιγάρτων.) 

 Τ, ἐχ χραιπάλης] Ροϑὺ ΟΥ̓ΔΡΆΙΔΙ. Οὗ, γ6βρ. 1255. οὐ δὰ Βδη. 804. 
᾿' αὐ. οὐτη. 1ΠΠ|, 880. προνοούμενος τοῦ τὰς χεφαλὰς ὑγιεῖς ἔχειν 1 ἐκ 

χραιπάλης. Μοη. 1Υ̓. 384. τὴν χραιπάλην ἀπερυγγάνω. ἹἸπιοίδπι. Ῥγὸ Ἰᾶρδὰ 

οἴο. 1. χϑεσινῆς κραιπάλης ἀνάμεστον. 

᾿ ᾿βολοῖ. (ἐκ κραιπάλης: Ἢ ἐξ ἑωϑινοῦ μέϑη χραιπάλη χαλεῖται. ἢ ἀπὸ 

χϑιζῆς οἱνοποσίας.) 

278, ἕωϑεν εἰρήνης δοφήσει τρύβλιον] ΑἸοχὶβ ΠΙ. 448, ἐὰν ἐπιχωρίως 
ἰατρὸς εἴπῃ “τρύβλιον τούτῳ δότε ] πτισάνης ἕωϑεν," καταφρονοῦμεν 

ἕως. Ἐπ. 906. ΠΕὶ ἊΣ φημί σοι μὴ ὉΡΘΕ ἢ ᾿κὸ θα το με ῥδοφῆσαι. 



202 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΠΙΞΚ 

ἰηὐουρτθίαϊαῦ, ααὐοὰ ἴῃ χαμένῳ τπαϊαπάθπτῃ νἱἀθίασ. Νοαὰθ ΔΠ1061' πΟΒΙΘΥ 
Αν. 4384. ἄγε δὴ σὺ χαὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν [ ταύτην λαβόντε 
χρεμάσατον τύχῃ ἀγαϑῇ 1 εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω πλησίον τοὐπιστάτου. ὅοὶ- 

1Ιοθὺ μ6 δοιρίπθηι οαρὶαί. ΕΠ Μ. Οὗ ὅδ. χρεμάσαι τὰς ἀσπίδας. ϑῖπη]16 

οδῦ ΠΠ1π4 ΕῚ. 200 Β]. τὴν δ᾽ ἀσπίδα | ἐπίϑημα τῷ φρέατι παράϑες εὐθέως 

(ὑπτίαν 3). Τπ 56}|0]. 8111 χαπνείῳ Ἰοσαμῦ. [Ρ58 τηϑ]ῖτη χαπνῷ. Οὗ. Ηοβίοα, 

Ορ. 46. αἶψά χε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ χαπνοῦ χαταϑεῖο. ΘὩ. πηδάλιον 

δ᾽ εὐεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ χρεμάσασϑαι. Ἤοπι. Οἄ. π΄. 288, ἐκ χαπνοῦ κατέ- 
ϑηκχ᾽, ἐπεὶ οὐχέτι τοῖσιν ἐῴχει. : ; 

ϑοίιοῖ. ἐν τῷ φεψάλῳ: Ἔν τῷ χαπνείῳ. φέψαλοι γάρ εἶσιν οἱ σπιν- 
ϑῆρες, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ [1 γϑιϑίσ, 107,1 δηλοῖ ὺ 

“ ἀλλ᾽ οὐδὲ ππώῤων χαταλέλειπται φεινάλυξ." 

(χαὶ παρὰ ᾿ἀρχιλόχῳ δὲ κεῖται “πυρὸς δὲ ἣν αὐτῷ φεψάλυξ,." διὰ δὲ τὸ 
μὴ δεῖσϑαι ἀσπίδος εἰρήνης γενομένης ἔφη ἐν φεψάλῳ ΖΘ ΜΉΘΕΕΙΝΝ ἡ 

ἀσπὶς, παρὰ τὸ ἩΗσιόδειον [0ρ. 45.] 
““αἰψώ χε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ χαπνοῦ χαταϑεῖο.᾽" : 

(καὶ τί δεῖ περὶ ἀσπίδος καὶ πηδαλίου λέγειν, ὅπου γε καὶ περὶ ἀχρή- 

στων βουλευμάτων ταύτην ἐξήνεγκε τὴν γνώμην ὁ ποιητὴς εἰπὼν ΠῚ. 

3540 6} τ ἐν: Ἶ 
Γ “ἐν πυρὶ δὲ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν." 

περὶ δὲ ὅπλων ἐπιμελείας ἀξιουμένων τοὐναντίον ἔϑηχκεν [0ἀ. Τ., 288.} 
“ἐχ χαπνοῦ χατέϑηχ᾽, ἐπεὶ οὐχέτι τοῖσιν ἐῴχει ἢ. 

281. βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε] ϑῖο Ἄὁμοναβ ΤΊ] ποσιπι, ὈΠΊΧΘμι ῬΘΓΒΘ 

4πθπ5, ἰπ Επὺπτ. ΒΠ65. 075. ἔα ἔα᾽ βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, ϑεῖνε ϑεῖνε 

τίς ὅδ᾽ ἀνήρ; θ86. 6080. Χομ. Απδρ. Υ. 7. 21. ἀχούομεν ϑορύβου πολλοῦ 
Παῖε παῖε, βάλλε βάλλε. Υ. 1.16. βάλλοντες καὶ παίοντες. Τχιοΐδη. Ῥίδο. 1 
βάλλε βάλλε τὸν χατάρατον ἀφϑόνοις τοῖς λίϑοις. “Ῥυπι δαΐθιη μογδρ' 

βδοτα ΠΙΘΔΘΟΡΟΙΒ οοπθπαυϊῃ 56 ΟΠοταΒ; παπθ οὰπὶ ἀρργθαϊθασ ραπίψαχυ 
αποαὰ Ῥᾷοθιῃ ἔθοϊῦ: ἀθίπαθ ὀδαβαμῃ α1ο ΠΙοΔΘΟΡο]15." ΒΕ. Ὑ]αοπθαΣ Πᾶθ! 

γα ρὶοὶ ἃ] Ἰοα]α5. Ἰοοὶ ρᾶτοαϊα 6558. ἫΝ 

282. παῖε πᾶς τὸν μιαρόν] Οἵ, Ἐφ. 247, παῖε παῖε τὸν πανοῦργον 
ταραξιτιπόστρατον. Υ85Ρ. 400. παῖε παῖ᾿, ὦ Ξανϑίᾳ, τοὺς σφῆκας οὗ 

Ῥδο. 1119. ὦ παῖε παῖε τὸν Βάκιν. Ναυῦ. 1608. ἀν. 865. Επτὶ. Βμ68. θγ6 

παῖε παῖε πᾶς τις. 086. 080. δῃ. 1126. ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. 

284, τὴν χύτραν] ΛΔαμΙθοῦαν ἃ 5δου Ποδη θα8 Ο11ὰ οὐΐαπι ἴῃ ΑνΥ. 48 
χανοῦν δ᾽ ἔχοντε χαὶ χύτραν καὶ μυρρίνας ] πλανώμεϑα ζητοῦντε τόπ 

ἀπράγμονα. ἘΠ|Μ.Ὸ. Ἠδγοα]θπ ἰηγοοδῦ ὡς ἀλεξίκακον. 

ϑοϊιοῖ, “Ηράχλεις: Βαλλόμενος λίϑοις ὃ «Ἱικαιόπολις ὑπὸ τοῦ χορ 
φησιν Ἡράκλεις. ὡς ἀλεξίχακον τὸν «Ἡρακλέα καλεῖ, πάνυ δὲ χινεῖ γέλω 
τῆς μὲν χεφαλῆς αὐτοῦ ἀφροντιστῶν, τῆς δὲ χύτρας προνοούμεγος,. 

ἡ τὸ ἔτνος ἦν. (τῷ δὲ συντρίβειν καὶ Μένανδρος χέχρηται ἐν “Τευχαὶ 

χαὶ ἐν ἀσπίδι" “ἔχων τὴν ἀσπίδα ἔχειτο συντετῤῥιμμένηψις σχετλιαστ 
δὲ χαὶ ἡ τοῦ «Πράχλεις φωνή" οὗτος γὰρ ὁ ϑεὸς εἷς ἐπιχουρίαν᾽ ἔκαλι 

ὡς ἀλεξίχαχος τοῖς δεινὰ πάσχουσιν. 
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Ἡράχλεις: «“1ιτιλῆ, εἶτα ἕπεται δυὰς μονοστροφιχὴ ἀμοιβαία τὰς περιό- 

δους ἔχουσα δεκακώλους ἐχ στίχων δύο τροχαϊκῶν τετραμέτρων κατα- 

ληχτικῶν, χαὶ χώλων η΄, ὧν τοὺς μὲν στίχους ὁ ὑποχριτὴς λέγει, τὰ δὲ 

χῶλα ὁ χορός. πρῶτος τοίνυν ἐστὶν ἐν ἐχϑέσει κατὰ τὸ ἴσον τοῖς χορι- 

χοῖς, ἃ ποιεῖ δοχμὸν συζυγίαν καὶ παίωνας τρεῖς καὶ διαίρεσιν. τῷ δὲ 

δικώλῳ τούτῳ τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν 
“ἀπολεῖς ἄρα τὸν ἥλικα τόνδε φιλανϑρακέα."" 

τὸ δὲ τῆς δευτέρας “᾿οὑτοιί σοι χαμαί." ἕπεται δὲ τοῖς δυσὶ κώλοις στί- 

χος τροχαῖος ὅδε “ ἀντὶ ποίας αἰτίας." καὶ ἐν εἰσϑέσει τὰ λοιπὰ κῶλα 

ς΄ παιωνιχκὰ δίρρυϑμα.) 

286. σὲ μὲν οὖν καταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ χεφαλή] Ιάοπι τηοίγαπι Αν. 460. 
παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου. 44. 

ὦ μιαρὰ κεφαλή] 81. Ηομῃ!. 1]. ϑ΄. 281. Τεῦχρε, φίλη χεφαλή. π΄. {7. 

σ΄. 114. ψ΄. 94. Οα. «. 348. Τθορη. ὅ80. δουλείη κεφαλή. Ἠοτοῦ, 11. 29. 

ὦ χαχαὶ χεφαλαί. Τ)6πι. ν. δῦ9. ὦ μεαρὰ κεφαλή. ν. ὅ77. ὦ μιαρὰ κεφαλή. 
Ῥ. 442. ὦ χακὴ χεφαλή. ν. ὅδ. καὶ ταῦτα ἔλεγεν ἡ μιαρὰ χαὶ ἀναιδὴς 

αὕτη χεφαλή, Τά. 46 Οοτ. 158. ἕν᾽ εἰδῆτε ἡλίκα πράγματα ἡ μιαρὰ χεφαλὴ 

ταράξασα αὕτη δίκην οὐχ ἔϑωχε. ῬΙαῦ. ῬΠαθᾶτ, 204 Α. «αἴδρε, φίλη κεφαλή. 

Θοῖρ. 618 0. ὦ φίλη χεφαλή. Τοι. 681. ὦ φίλη κεφαλὴ Ἴων. Ἐλαύηγά. 293. 

μετὰ «ΤΠιονυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαλῆς. ΒΒ ΠΟΥ χάρα πἀδαγραηῦ ὑγὰ- 

δοὶ, ϑορῃ. Οοθᾶ. Ο. 526. 788. 1102, 1728. Ἐὰν. Τιὸο. 1081. ΒΠο5. 2260. 

Ἄπολλον, ὦ δία χεφαλὰ ---- 902. ὦ φιλία φιλία κεφαλά. Οὐ, 481. 
Μενέλαε --- ἀνόσιον χάρα. 1814. ῬΙαΐ. ΑἸΙοχ. 9. ἡμεὶς δέ σοι, κακὴ 

χεφραλὴ, νόϑοι δοχοῦμεν; Ὁ]. ὦ χαχὴ κεφαλή. μον Πδπ. 71. ὦ 
μιαρὰ φάρυγξ. Ἤοπι. 1]. ϑ΄. 104. ἔρρε, χακὴ γλήνη. Οά. χ΄. 15. Ψαγνοη. 

ΧΠΙ. 174. “Ρϑυ)αν! οαρ 15. Τοῦ. ΑΔ6]Ρ}. Υ. 9. 9. “Ἰορίάππι οἀραΐ. Απάχ, 
ΤΙ. 2, 84, “γἱάϊου]α οαρὶία.᾽ ῬΙαιί. Μ1]. 111. 1. 129. “οδρ αὖ ἸορΊά απ. 

ϑοϊιοὶ. ὦ μιαρὰ χεφαλή: Ἔχ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέρους τοῦ σώματος δηλοῖ. 

τὸν ἄνδρα, παραπλησίως Ὁμήρῳ [1]. Θ. 281. “Τεῦχρε, φίλη κεφαλή." 

χαὶ [04. .4. 843. “τοίην γὰρ κεφαλήν." χαὶ παρὰ “Ἰημοσϑένει [». 552.] 

“ἐχαὶ τοῦτ᾽ ἔλεγες, ὦ μιαρὰ χεφαλή." 
288, ἀναίσχυντος εἶ χαὶ βδελυρός) Οἵ, Πδη. 406. ὦ βδελυρὲ χἀναίσχυντε 

᾿ χαὶ τολμηρὲ σύ. Ῥαο. 182. Ἐφ. 804. Ἰ)εῃ. Ρ. 08. ὁ βδελυρὸς καὶ ἀναιδὴς 

᾿ς ἄνϑρωπος οὑτοσί. 

ΠΟ 200. δῖιοί. ἡμῶν μόνος: χωρὶς ἡμῶν τῶν ᾿4ϑηναίων" ἢ μόνος ἐξ 

ἡμῶν. Ἐ. 
ος 291. Οἱ Βδῃ. 1474. αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; 

σπεισάμενος εἶτα -- Οἱ. Νὰ. 3:77. 8860. ὅ92. ν68ρ. 83:19. 423, Βδη. 

ν Μοπῖ. δα Ηἴρροὶ. 700. 
ΟΠ 294, ἀλλ᾽ ἀκούσατε] ΑΠρΊΪο6, Μ 611 ὑπ6π, 1ἰβύθη. Οἱ, ὅ40. ἀλλὰ τί 
ἐχρὴν εἴπατε. ἘπΡΟ]. οοπι. Π. 484. ἀλλὰ δίαιταν ἣν ἔχουσ᾽ --- λέξομεν, 

ἀλλ᾽ ἀχούσαϑ'. 

᾿ς 266. χατώ σὲ χώσομεν τοῖς λίϑοις] Οἵ, ῬΙαῦ. αοτρ. 12 Β. χαταχώσειεν 
ἂν ὑμᾶς τοῖς λόχοις. ' 6515. υὖ ἴῃ γ6βρ. 487. ἔν τί σοι παγήσεται. 

απ. 1047. χατ᾽ οὖν ἔβαλεν. 
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ϑοῖιοῖ. χώσομεν τοῖς λίϑοις: Τοιοῦτο καὶ τὸ Ὁμηρικὸν ΠῚ. Γ. ὅ11 
“λάϊνον ἕσσο χιτῶνα." ἐν ἤϑει γὰρ αὐτὸ μετεποίησεν. ᾿4λέξανδρος μὲν 

γὰρ ἄξιος τῶν λίϑων “αχεδαιμονίας ἐρασϑεὶς γυναιχὸς ἐπὶ συμφορᾷ 

τῆς πατρίδος, οὗτος δὲ εἰρήνης ἔθ 5 ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τῆς πατρίδος. 

2090. ϑϊιοῖ. μηδαμῶς πρίν γ᾽ ἀκούσητε: Μιγαλοφρόνως καὶ γέννἾ ς 
οὐ παραιτεῖται τὸν ϑάνατον, ἀλλὰ πρῶτον εἰπεῖν ἀξιοῖ, χαὶ τότε ἀπο- 

ϑανεῖν, ἐὰν ἡ δίκαιον. 

297. λέγε --- λόγον] Οἷ, 808. Εὰν. Μοά, 828, μὴ λόγους λέγε οὐδς 
Ηογν,.), [ ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε. 

ϑοῖιοῖ. οὐκ ἀνασχήσομαι: Ὅτι τινὲς τὸ ἀνασχήσομαι ὡς ἔχφυλον νομί- 

ζουσιν᾽ ἐχρήσατο δὲ αὐτῷ χαὶ “ΤἸημοσϑένης ἐν τῷ χατὰ Τιμοχράτους 

(ϑυ1α. ᾿“ριστοχράτους). οὐ δεῖ οὖν μόνον λέγειν ἀνέξομαι. - 
298. ϑοῖοῖ. Κλέωνος: ᾿Ἐμισεῖτο γὰρ ὁ Κλέων ὡς συνταράττων τὰ 

χοινίώ. Ἐ. 

900. μεμέσηκα͵ 1)6 Βοος δὶ ρϑυΐοοῦ οἵ, δᾷ 999. νενόμιχας. 104. χεχά-. 
ρηχας. δ΄ εβρ. ὅ91. ἐψήφισται. 944. σεσιώπηχκας. 1129, πόω.... Ῥδο. 

820. πεπόνηχα. Ἐπ. 03. πεποίηται. Τ,γ8. 1294. ὑπονενοήχαμεν. 
ὃν κατατεμῶ --Ἴ Ηδθο ΟΠοττβ ὁΧΣ ρϑύβοπδ Ῥορίδθ Ἰοααϊζαγν. Ηΐπο αἰδοῖ τη 

781 ἴῃ δηΐτηο. ΠΑ αΪ8886. Πού πη Ο]ΘΟΠἾΒ 1] ασίδπη ἀ]οἰβοὶ, θασηααθ ἴῃ Εἰααῖ- 

ρυ5 [δι] ἴηοχ ἀοσοηᾶδ Ὑϑ]]οατθ. δουρίον Υἱῦ, Αὐἰδύ. (ΧΗ, 8 4. Βουρκ.). 
διήχϑρευε δὲ αὐτῷ (50. Κλέωνι) ὁ ᾿ἡριστοφάνης, ἐπειδὴ ξενίας κατ᾽ αὐτοῦ͵ 
γραφὴν ἔϑετο ὅτι ἐν δράματι αὐτοῦ Βαβυλωνίοις διέβαλε τῶν ᾿4ϑηναίων 

τὰς χληρωτὰς ἀρχὰς παρόντων ξένων. 1ᾷ. 8 6. δεύτερον δὲ χαὶ τρίτον 

συχοφαντηϑεὶς ἀπέφυγε, χαὶ οὕτω φανερὸς χατασταϑεὶς πολίτης χατε- 

χράτησε τοῦ Κλέωνος. Οἵ, 910. 059. “μοΟχαΪθαΥ ἀπαβὶ οοτίασπιβ 4ἀθ Θοο, 

ααΐα ΟΙφο οταὺ οουίασῖιβ. ΠΙοὶδ δαΐθιη τοῖς ἱππεῦσι αυϊὰ ΟΥἀ0 ΘαΠΕΒΌΓΙΒ. 

᾿ηΐθπβιιβ οὐαὺ ΟἸθοηϊ. [πὶ Βα. 220. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἱππῆς ἄνδρες χίλιοι, οἿ, 

μισοῦσιν αὐτόν." ΒΕ. ᾿ 

χατατεμῶ --- χαττύματα] Ἀροΐθ ἀθοβῦ ρυδθροβίίϊο, τἰὖ ἴῃ Ἐπ. 7608. χατα- 

τμηϑείην τὲ λέπαδνα. Ῥϑαῖϊ8Β ποίιβ οδὺ πῖο Αὐὐοίβπημιβ, ααἱὶ τοϑυϊξαπατι5 
νἱἀθύαν Ἐαρῃτομὶ Αἴπρη. 1. 7 Ε. ὙΡῚ γα]ρὸ Ἰοριταν ϑήλειαν λαβὼν 1 γογγυ- 

λίδα, ταύτην ἔτεμεν εἷς λεπτὰ σφόδρα, τὴν ὄψιν αὐτῆς τῆς ἀφύης 

μιμούμενος. (εἷς οὐ σφόδρα ποὸπ ἃρποβοιηῦ οοαϊοο8. ἔτεμεν εἰς λεπτὰ 
χαὶὺ μαχρὰ Βαροὺ διυϊάαβ ἴῃ φύα ἐς πῦρ, νιοποπΐθ οἰ ἢ δΘιιΒΟΙῸ, 
ἀπά Ἰοροσὶμη ἔτεμε λεπτὰ καὶ μακρά.) ἘΡΒΙρραβ Αὐμθμ, Ρ. 286 Εἰ, πότε-. 
ρον ἐγὼ | τὴν βατίδα τεμάχη κατατεμὼν ἕψω; τί φής; | ἢ Σικελιχῶς 

ὀπτὴν ποιήσω [τηλ]]πΠ|, ποιῶ σοι]; Σιχελικῶς. ΑἸοχὶβ Ρ. 824 Ο, τὸ δὲ ἃ 

σῶμα κατατεμὼν πολλοὺς χύβους. ϑοίαδοβ Ρ. 298 Ε΄. τεμὼν δὲ λεπτὴν 
τῆς χλόης. ἘΤΙΜ. ΟΥ̓, δᾷ 820. (11 ργδθροβιθιο β᾽ ΠΟΘ 80 Π ταυϊβ ἰηΐοσία 

680). Εᾳ. 810. δερῶ σὲ ϑύλακον χλοπῆς. Τ08, διαπρισϑείην͵ κατατμηϑείην 

τε λέπαδνα (01 56}0]: εἧς μέρη λωροτμηϑείην. --- λείπει δὲ ἡ εἰς, ἵν᾽ ἢ 

εἷς λέπαδνα). ΝᾺ. 441. ἄσχον δείρειν. ΤΏρΟΟΥ. 1Π1. 21. τὸν στέφανοι 
τίλαί μὲ χαταυτίχα (παρ.}) λεπτὰ ποιησεῖς. παν. ΕἾ. 4τδ ἃ, 4. ζαϑέους 

γαοὺς --- οἷς αὐϑιγενὴς τμηϑεῖσα δοχοὺς [ στεγανοὺς παρέχει --- κυπί 

ρισσος. Ἠοτοά, ΤΥ. ὁ. ἐπεὰν τὴν φιλύρην τρίχα (τρία μ]ατο5. Πρ γ) σχέσῃ 

᾿ 



ΜἝ“2 2 μ- 

ΙΝ ΑΟΗΛΕΝ. Υ. 290 --- 808. 2θῦ 

ὙΙ]. 121. τρεῖς μοίρας ἐδάσατο τὸν στρατόν. 11. 147. δυώδεχα μοίρας 

δασάμενοι Αἴγυπτον πᾶσαν. ΤΥ, 148. σφέας αὐτοὺς ἕξ μοίρας διεῖλον. 
ΘΟΠδοΐου, δὰ Ρ]αῦ. ὙΙῦ. ΤΥ. 295. Βοάθιη ἔθσθ βθηϑὰ αἰχὶῦ μυττωτεύσω 
Ὑ65Ρ. 02. δαμῦ δαΐοιη χαττύματα οοτα ἀπτὰ οὖ ογᾶβϑδῷ οχ ααΐϊθαβ Παπΐ 

Β0]Θ8.6 ΟΔΙΟΘΟΥΠΙ; ἃρύθ δαΐθη 00 ΠΗ ΠΥ ΞΘΠΘΧ, αἰ βυρσοδέψης [αϊῦ 

 (Ἰθοη. ΟἿ Υ68ρ. 1100. ὑποδήσασϑαι -- δυσμενῆ καττύματα. Ἐᾳ. 810. 8609. 

[ Οταύη 11. 244. οὐρανοῦ χαττύματα. Καττύεσϑαι οϑεῦ Ἐφ. 3514. 

ϑοῖιοῖ. ὃν ἐγὼ κατατεμῶ: (Ἐνταῦϑα πάλιν περιττεύει τὸ ποτέ διὰ τὴν 

μετροποιίαν, χαὶ ἔτι πρὸς τὴν ἐξήγησιν, οὐ ποτὲ τέμνει τὸν Κλέωνα 

᾿ἀριστοφάνης, ἀλλ᾽ ἀεί. ὡς οὖν ἄνω τὸ νῦν περιττεύει. οὕτως ἐνταῦϑα 

τὸ ποτέ. ἔστι γὰρ τοῦ αὐτοῦ μέτρου τὸ κῶλον. χαττύματα δὲ ἐστὶ 

δέρματά τινα ἰσχυρὰ χαὶ σχληρὰ, ἅπερ τοῖς σανδαλίοις καὶ τοῖς 

ἄλλοις ὑποδήμασιν ὑποβάλλεται.) οἱἰχεία δὲ ἡ ἀπειλὴ κατὰ τοῦ Κλέωνος" 

βυρσοδέψης γὰρ οὗτος. ὅτι δὲ τοῖς ἱππεῦσιν ἦν τις ἔχϑρα πρὸς Κλέωνα 

χαὶ διὰ τῆς ἀρχῆς δεδήλωχε (7) “καὶ φιλῶ τοὺς ἱππέας διὰ τοῦτο 

τοὔργον." 

802. λόγους λέγοντος] (ΟἿ, 299. Επτ. Μοά. 515. ἀλλ᾽ ἔξιϑ᾽ ὡς τάχιστα, 

μὴ λόγους λέγε. 

809. ϑοδοῖ. σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος: (Ἕπεται τῇ δυάδι δίστιχον, 
ὃ τοῖς μέλεσιν. ἐξ ἔϑους ὑπάγουσιν, ὅπερ ἐστὶ τετρώμετρον τροχαϊχὸν 

χαταληχτικόν.) οὐ λέγει ὅτι τοὺς μὲν μαχροὺς οὐ προήσομαι, ἀχούσομαι 

δὲ τοὺς διὰ συντομίας λεγομένους, ἀλλ᾽ ὅτι πάντες οἱ λόγοι μακροὶ 
περύχασι χρινόμενοι πρὸς πρᾶξιν, εἰ πέπραχται. 

8060. τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν ἀκούσατ᾽ ὅ61Π01: λεέπει ἡ περί. ὅῖο ΡῚ]. 338. 
τοῦ πράγματος  ἀκήκοέν τι. 

ϑοιοί. τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν: «“είπει ἡ περί. οὐ βούλεται δὲ αὐτοὺς 

τῶν “αχεδαιμονίων μνημονεύειν διὰ τὸ ἐνθυμουμένους τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν 

γεγενημένα ὀργίλως καϑίστασϑαι. 

807 5ᾳ. Οἵ, Ῥᾷο. 1008. ὦ μέλεοι -- Οοἵτινες --- συνϑήχας πεποίησϑ᾽ 

ἄνδρες χαροποῖσι πιϑήχοις. --- χαὶ χέπφοι τρήρωνες ἀλωπεχιδεῦσι πέπει- 

σϑε,} ὧν δόλιαι ψυχαὶ, δόλιαι φρένες. 

807. Οὗ Τιγ8. 912. χαὶ πῶς ἔϑ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλϑοιμ᾽ ἐς πόλιν; 

εἴπερ --- γ] Υ. ΕἸμμ8]. δὰ Μοά. 805. 
ἐσπείσω --- οἷσιν] Οἷ, τὰν. ΟΥ. 1080. σπένδομαί τε συμφοραῖς. 
ἅπαξ] ὅϑιη 61, οὐπηΐπο. Οἷ. γοβρ. 1129. ἂν. 342. 

808. οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔϑ'᾽ ὅρκος μένει] βωμὸς οε0 71.5- 

7υγαπα πὶ ΡΟ ΥἹΟΟ ΠΙἃ8, ὅρχος ῬῈῚ γοῦρα, πίστις ΡῈ. ἀοχίταβ. ΡΟΉ ΒΚ. δᾶ 
Ἐύπτν, Μρϑα. 21. Νοίαϊαιν. ρογπαάϊα Τϑοοπππι, αὖ ἴῃ Τιγ8. 020. ἀνδράσιν 

«Ἱαχωνικοῖς, ] οἷσι πιστὸν οὐδὲν εἰ μή πὲρ λύχῳ κεχηνότι. ΚΌΒΤ. Βπατὶ- 

ῬΙα5. νϑυβιη Απᾶάτομ. 440. Σπάρτης ἔνοιχοι δόλια βουλευτήρια τπριποταῦ 

ΒΟΠΟΠΔϑία. ὈΙΝῸ. ἈΑἀάθ Ῥδο. 628. 1066. 1067. Ποιῃ. 609, ὅ---14. Οἢ, 

Ἐὰν. Μρα. 21. βοᾷ μὲν ὅρκους, ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς ]ἔ πίστιν μεγίστην. 
ϑοιιοῖ. οὔτε πίστις οὔϑ᾽ ὅρχος: (Ἐπὶ ἀπιστίᾳ γὰρ διεβάλλοντο οἱ 

“Ζακεδαιμόνιοι. καὶ Εὐριπίδης ἐν ᾿ἀνδρομάχη [445.] 
“ Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια." 



200. ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟΒ 

τρία δὲ ἐγκλήματα παραβασίας προσέϑηχεν αὐτοῖς.) αἱ γὰρ συνϑῆχκαι, 

διὰ τριῶν τελοῦνται, λόγων ἔργων, χειρῶν᾽ λόγων μὲν, οἷον δι᾽ ὅρχου" 
ἔργων δὲ, διὰ τῶν ἐν βωμοῖς ϑυσιῶν" χειρῶν δὲ, ἐπειδὴ αἱ πίστεις διὰ 

τῶν δεξιῶν γίνονται. χαὶ Ὅμηρος [1]. Β. 341. ““χαὶ δεξιαὶ, ἧς ἐπέ- 

πιϑμεν." ; 

909. οἶδ᾽ --- ὄντας] Οἵ, 3171. τούς τὲ γὰρ τρόπους | τοὺς τῶν ἀγροῖθαν 
οἶδα χαίροντας σφόδρα εἴο. 

οἷς --- ἐγχείμεϑα] Τὰ ᾳ4ἀο85 ἱπνοΐπηατ. ΤΗῦο. 11. 59. πανταχόϑεν δὲ 
τῇ γνώμῃ ἄποροι χαϑεστῶτες ἐνέχειντο τῷ Περιχλεῖ. ΤΥ. 22, Κλέων δὲ --- 
πολὺς ἐνέχειτο. 1. 09. ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. 11. ὅ9. πανταχόϑεν δὲ τῇ γνώμῃ 

ἄποροι χαϑεστῶτες ἐνέχειντο τῷ Περιχλεῖ. ΑἸΙΟ 5θη8δὰ Εαγ. Αμπᾶγ. 91, 

οἴσπερ ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ 1 ϑρήνοισι. οὐ ΤΉΘοΟΟΥ. 1Π|. 38. τὴν ὅλος ἔγκειμαι. 
βοϊιοῖ. οἷδ᾽ ἐγὼ χαὶ τοὺς άχωνας: Πάνυ δεινῶς καὶ τεϑαρρηχκότως 

ἐχρήσατο τῇ ἐπαναλήψει, χαὶ οὐ χατέπτηξεν οὐδὲ ηὐλαβήϑη ἐν τοσούτοις 

ὑπὲρ τῶν ἐχϑρῶν εἰπὼν ὅτι οὐ μόνον οὐχ ἰμδὼ. χατὰ πάντα ἀλλ᾽ 

ὅτι χαὶ ἐν τοῖς ἀδικηϑεῖσι ταχϑεῖεν ἄν. 

518. ἐγὼ --- ὁδί] Οὗ, 911. ἐγὼ τοίνυν ὁδὶ φαίνω οἴο. ΡΙ. 808. πρὸς 
ἐμὲ τουτονί. 

814. πόλλ᾽ ---Ἰ ΝΟΙῚ πολλὰ οὰπὶ ἔσϑ᾽ ἃ σοπΊαηροσθ. Οοπβέσαθπάμσμῃ ἐγὼ 

ὁδὶ λέγων πολλὰ, αὖ τποπαϊῦ Μοῖη. ΝΙΊΒῚ Βθη818 δύ ΑῃρΊοθ, ΟἹ ἸΔῈ 

Οὐδ ΒΙΟΠ8 (πολλὰ Β886}Ρ0) 1 οοι]ὰ 5Βοΐ ὑπθ ἤο Πᾶν Ὀθ6π πὶ 

Β0ΠῚ6 Τοϑροούβ θύῃ ἰπ͵]υτοά. Οὗ δὰ ΕἾ. 287, ἐνίοτε πολλαὶ οἷα. 

ἔσϑ᾽ ἃ χἀδικουμένους] ΝΟΠΠ.]1188 ἱπ)]ατῖ8Β ρΡδύϊθπίοβ. Οἱ Ὑπας., 
Ι. θὅ. χαὶ ἔστιν ἃ χαὶ πα ος τ εἶλεν. 1. 98. λέϑων --- οὐ ξυνειργα- 
σμένων ἔστιν ἢ. 1ΠΙ|. 89. ἔστι δὲ ἃ (ἔπεσε στρατόπεδα) καὶ τῇ ἀτολμίᾳ.. 

ΠΙ. 86. τὸν Σάλαιϑον εὐθὺς ἀπέχτειναν ἔστιν ἃ παρεχόμενον. 1. 25. 
ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι. 111. 48. ἔστιν ὅτε σφαλέντες. Υ. 12. εὐθὺς ἐνδόν- 

τας χαὶ ἔστιν οἷς χαὶ χαταπατηϑέντας. ὟἼΠ]1. 11. χαὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ 

πόλεων ἔστιν ὧν. Υ. 102. ἐπιστάμεθα τὰ τῶν πολέμων ἔστιν ὅτε χοι- 

φοτέρας τὰς τύχας λαμβάνοντα ἢ ---- Υ11. 21. οὐ δυνάμει ἔστιν ὅτε πρού- 
χοντες. ὙΠῚ. θῦ. καὶ ἅμα ἔστιν ἀφ᾽ ὧν χωρίων χαὶ ὁπλίτας ἔχοντες. 

Ηογοὰ. 11. 128. εἰσὶ οἱ “Ἑλλήνων. ΥἼΠ. 187, προδοῦναι τὰ ῥέεϑρα τῶν 
ποταμῶν ἔστι τῶν. Χοπ. Αη. ΥἹ. 2. 0. πρῶτον μὲν Χειρίσοφον --- ἔστε 

δ᾽ οἱ χαὶ Ξενοφῶντα. Ἐπν. Ἠθο. 846. ἔστιν γὰρ ἡ ταραγμὸς ἐμπέπτωχέ 

μοι. Τρ. Δ. 980. ἔστεν δὲ χώπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. Ἑπχ, ΕῪ. ὅθ6. 
ἔστιν οἷς βίος 1 ὁ μιχρὸς εὐχρὰς ἐγένεϑ᾽. Ἐν. 867. χαὶ δεῖ γὰρ αὐτῆς 

χἄστιν οὗ χακὸν μέγα. ϑὅορῃ. 4). ὅ06. ἔσϑ᾽ ὅτε. ΤΊ οοον. ΧΧΥ͂, 20. ἔσϑ᾽ 
ὅτε βάλλοντες. ἸΒΟΟΙ, Ρ. 288, ἔστι δ᾽ οὗς χαὶ ἐπαινεῖν αὐτούς. ᾿ 

λέγων] ἀνθ ποὺ ρῖὸ ὁ λέγων δοοίρ᾽αβ, ὀοπβίγιθηιιηι ομἷπὶ οδὺ λέγων 
οὰπὶ ἀποφήναιμι, αὖ νικᾶν λέγων αἰοϊ ΓΙ οὐ 51π|1]1ἃ. 

815 854ᾳ. Οὗ, Ἐπιτ. Ἰοη. 1419, χαὶ τοὔνομ᾽ αὐτῶν ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖμν ] 
ΚΡ. χὴν μὴ φράσω γε, χατϑανεῖν ὑφίσταμαι. , 

τοῦτο --- δεινὸν ἤδη] Οἷ΄ ΒΡ. 420. τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ “4, 

εἰ μαχούμεϑα. Ἐπρ0]. θ45. τοῦτ᾽ ἤδη δεινὸν ἀχοῦσαι. Ἐφ. 009. ΤιΥΒ. 719. 

Δν. 1269. Ρ]. 829. Χρῃ. Μη. 11. 1. 14. τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν 

πάλαισμα, 



ΙΝ ΑΟΉΗΔΛΕΝ. ν. 809--- 817. 207 

ταραξιχάρδιον] Οἵ, Ἐπ. 247, τὸν ταραξιππόστρατον. Ἰὰπι. ΒδοοΠ. 1822, 

τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὥν; Τοπ. 1688. ἐμοῦ ταράσσων --- φρένα. 

ϑορΡ!ι. Απῦ. 1005. ταράσσομαι φρένας. ΕῪ. ΘΟΥ, 8. ἔρως --- χαὶ ϑέῶν ἄνω 
ψυχὰς ταράσσει. (πο οὔϊατη χυχησίτεφρος ᾿δη. 711. τλησικάρδιος (πληξ. 
ΘΟ τα) Αρ. 410. οἱ χλονοχάρϑδιος (ΟΡ. Η.). 

ϑοϊιοῖ. ταραξικάρδιον: Αὐξήσει κέχρηται εἰπὼν ταραξιχάρδιον" ἔστι γάρ 

τι δεινὸν ὃ μὴ οὕτως ἐστὶ δεινὸν ὡς δάχνειν (χαὶ ταράττειν τὴν καρ- 

δίαν. ὅπερ δὲ τῆ καρδίᾳ ταραχὴν ἐμποιήσειεν ἂν, τοῦτο ἀναμφιβόλως 

δεινότατον νομέζοιτο ἄγ). 

817 586. χἤν γε μὴ λέγω δίκαια ---Ἴ “ΟΥ, γόδ5ρ. 22, χαὶ ξίφος γέ μοι 

δότε" ἢν γὰρ ἡττηϑῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει. Οδύθγαμη ἴῃ πο 

Ῥαγύθ ὀομποραϊαθ ᾿πηϊδαΐαν Οὐτηϊοιβ ΤΟΙΘΡΠ απ Εαγ Ρ1 18, αὖ ἴῃ Βα ιθη  θιι8 

ΤΠ Δ ΡῚΒ ραύθϊύ, Εὐίδιι ᾿ἰδῦπα ααοὰ Ἰ)Ἰοὰ 0 Ρ001185 οἀραῦ 5101 ρυδοοὶαὶ Ἰδοῦ, εἰδὶ 

δία ἀἰοαῦ, ἱπ0 μού αχη. οϑὺ; πᾶτὴ 1θὶ Δ]1ατι18, βῖπθ ἀαθ 1 ΠΤ ΘΙΟρ 5, αἰχὶς 

80 Ππ0Ὸ ΟΔΡ᾿ΟΒ ΡΘΙΙΟΆ]0 ἀἰθὕουγΘ] ΟἸΟΠΪΠτ1ι5 πα αἰοαῦ, αὖ οχ ἰϑύο ἔτὰρ- 

πιθπΐο ὡρραγοὺ (700.), “γάμεμνον, οὐδ᾽ εἰ πέλεκυν ἐν χεροῖν ἔχων ] μέλλοι 
τις εἷς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν [ σιγήσομαι δίχαιώ γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων." ΒΕ. 

Οὐ, 020. Ὑοβρ. ὅ22. ἕᾳ. 791. εἴ πού τις ἀνὴρ ἐφάνη τῷ δήμῳ μᾶλλον 
ἀμύνων --- ἐϑέλω περὶ τῆς χεφραλῆς περιδόσϑαι. ὅορῃ. ΡὮΠ]. 1840. λέγει --- 
ὡς ἔστ᾽ ἀνάγχη --- Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν" ἢ δίδωσ᾽ ἑχὼν | χτείνειν ἑαυτὸν, 

ἣν τάδε ψευσϑῆὴῆ λέγων. 618 548. ““ὅ'δορίαβ ΠῸ8. νοῦϑι8 οὖ ἰοΐδιη ὰπο 

ὀοπιοοαϊδο Ῥαγίομι ἸΘρΘπ5. Πδοδὶ οὔ ΟὟ ἃ]185 ὀδιιϑὰ8. οὔ ΟὉ Ἰηθη θη αἰι80 
Πὺ τοῦ ἐπιξήνου. ΤταποΒ, 0811 ΙΔ πἰϊ αἰαηΐιγ, ἴῃ Βοοπδ) Ὡονύα 

ν. 800., Το ΘΟρΡΟ 118. ὀαραῦ ἱπηροπὶῦ οὐ 810 ΑΟΠΥ ΠΘΠ805 ΔΙ]Οα αἰδαγ ν. 480 βα6. 
ᾧυδθ. οπιηΐὰ ἰπμβ.]8ὰ Ρούϊι5 οὗ τῆς φορτιχῆς χωμῳδίας ρῥγορτῖία (αδπι 

ἰλόοῖο ποίᾳ τλϊῃὶ νυ θραμθαῦ ἀἄοποο ᾿ποϊαϊ ἴθ ἐλαρτηθηύιπι ΤΟ] ΡΪ Επατὶ- 

Ῥἱα15 700. ᾿“γάμεμνον, οὐδ᾽ εἰ πέλεχυν ἐν χεροῖν ἔχων [ μέλλοι τις εἰς 

τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν, 1 σιγήσομαι δίχαιώῴ γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. ΘΟ 

γοῦθὰ δαηῦ, εὖ νἱἀοίαν, ἰρβῖτπ5 ΤΌΙΘΡΩΙ ἀπο ἱπηροάϊτο νο]απῦ ατδθοὶ 

«ποτ π8 νοσρὼ ἰδοϊαῦ, Ηπὺο ὑσαποὶ ἱπγομύαπιὶ ϑροούαγο γὙϑ βίη 1] 6 οδῦ, 

ΟὟ] ΒΔΘΡ᾽Ββίσηθ ἴῃ ΑΟΠΔΥΠΟΠΒΙ 15 ἀτατηδ ΠΤ Ό]ΘΡἢΠ5. ροΥΒΟπραύαν οὐ ἱηρ1]- 

115. οαπη 1) ΘΆΘΟΡΟ] 85, ὀὰραῦ ὑγιποο ἱπΠΡΟΠΘ 5. οὗ οΥδὐϊομθ πὶ ΠΔΌΘη5. απδ- 

Ἰθῖῦ Βα θαϊς "ΘΙ ΟΡ 8, οὐ αβάθιη ΤΌ]ΘΡΪ ρᾶμποβ ἱπαπαιιβ που ῦ ν. 480 564. 

ΕΙοσὶ ρούοϑῦ πὖ ἴῃ ΕἸ Ρ1α15. ὑγασοθαάϊα ΤΌ] ΡΠο ατάθοοβ ΔΙ] οοαῦθατο δ β801- 

ἰοῦ 11168 ΒΘΟΌΣ) τηδ πὰ ἴθηθη8, οὗ πὰὸ φρουθϑποαΐ ΒῪ. Τταρίο, δά 68ρ. 

840 Νῶποκ. δεινὸς χολαστὴς πέλεχυς αὐχένος τομεύς: 5864, αὐαῦὺ οϑύ, 

Πἶδὶ ΠαϊῸ 000 ῬᾶΙΟ ΔἸ πῚ ᾿πΠ6586 δύ π]τητ18,. Ἡ1}11] οομίϊπμογο νἱάούπι αποά 

ΒΌΠΙΠΙΪ ΘΟΠΪΟΙ ἸΠΡΌΠΪΟ αἰρηιμ 5ἰ. 1ὴ6 ΕπυρΙ αἰ ΤΌΙΘΡμΟ βαὐϊβ οουΐα 

δαδαηῦ ὑρβϑυϊπηοπΐα. ΗΥΡΊΗΙ Ἰθρᾶτηὰβ ΕἈΡαΪαπ 101. “ΤΟΙΘρμι5 Ηθγοι]15 

οὗ Αὐρὸθ ΠΙΙ5. ἃ0 ΔΟΒΪΠ16 ἴῃ Ραρπὰ ΟΠ ΪτΟμΪ5 ἢαδύα ῬοΥΟσ88. ἀἸοϊδαν, 

Ἐχ αὰὸ γᾺΪ]ΠΘΥΘ ΟΠ ἴῃ (685 ἰθῦσο οὐποϊαῦι δηρδυθῦιν ρούϊῦ βογύθιη ἃὉ 

ΔΡΟΙΠπΘ αἀαοα οϑϑοῦ σϑιηθάϊαη. ΘΒΡΟΠΒΠῚ δῦ οἱ ΠϑΙηΪΠ6ΠῚ τηΘ 6 Υ] 
ῬΟΒ56, πἶδὶ θᾶπάθιη δαβίαμη απὰ να]πογαΐπβ ογαῦ (βαβρισαύαν Θομ πα: 

πΪδὶ γα] ΠΥ }]5. δαοίογθη). Ηρ ΤΟΙ Ρ μι αθὶ δυαϊνιῦ, δ τϑρθπὶ ἀρὰ- 

ΤΠΘΠΠΠΟΠΘΠῚ γϑηϊῦ οὖ τηομϊία ΟἸγὑδοηποϑίσαθ Ογοβύθιη ἰηΐαηθθμη ἀθ 
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ΘαΠΑθ.}15. ταραϊῦ, τη 8. 856. ΘΠῚ ΟΟΟΙΒΌΤΙ ΠῚ Π]5] 5101] ΑΘΒΪνὶ τηθ θυ οηξαγ. 

ΑΘΒΙνΒ δαΐθιη ἀπο ΤΟΒΡΟΠΒΙΠῚ οὐ, β'πθ ΤῸΙΘρΪ ἀπούα Ττοΐαιη οαρῖ, 

ΠΟΙ ΡΟ5586, [Ἀ0118 ὁὰπι 60 ἰπ ργδίϊαμη τϑάϊθυιπῦ οὖ ἃ} ΑΘΠ1116 ρμοίϊοσαπέ, 

αὖ Θαπὶ βαπᾶγοῦύ. Οαϊθαβ ΑΘΒΙ]165 τ ϑροπαϊς 586. δυῦθπι ΠΙΘ ἀἸΘΔ ΠῚ ΠῸῚ ΠΟΒ588.. 

Ταμι ΤΠ 5565 αἷῦδ: ΝῸμ (6 ἀϊοῖξ ΑΡΟ]]10 564 δποίοσθηι γα] πο υὶβ Παβύαχη. 

ποιηϊπαῦ. ΟΠ) ΟΠ Ταβιβϑοηδ τοηηθαϊαύιβ δύ. Α απὸ οὑπὶ ροίθγοπέ αὖ 

Β0ΟῸΠ δ ΤΊΟΪΔΠῚ ΘΧΡῸΡ Δ Π απ ἰτϑῦ, Π0 ἱπηροίγασιηῦ, αποᾶ 15 Πδοαϊοθης 

Ῥυϊδιηΐ ἢ]Ϊᾶτπη ἸΧΟΙΘπῚ Παροτθῦ, 564. ΟὟ Ὀθποῆἤοίαμη ααοὰ οαπὶ βϑπδιτπέ 

605 ἀοάπχίθ, Ἰοοὺβ δαΐξθπὶ οὐ ἰἰΐποτα ἀοπιοπβίγαγιθ, ἱπᾶθ ἴῃ Μγβίαπι θβῇ 
Ῥτοΐθοίιβ.᾽ Ηδθο ΗΥρΊπαβ, ΟΌ7.5 γΟΥθἃ 51 ῬΘΥΡΘΠαἾΠητιΒ, ΠῸΠ ἰΘΠΊΘΓΘ 60η-΄ 

71οῖπητιβ ΠΟ ΠΔΥΤΑ που] 1 ἐαηΐαηη 564 ἔα θα]86 ἀυρυτηθηὐαπι θὰ ΘΟΠ ΕἾ Π6ΤΙΘ. 

ΘΔΘΡΙα5. ΘηἾη) δοίου ἰταροθαϊαβ σϑβριοϊί, ααοα ΠοΟ αποαπθ Ἰο00 ἰδοῦαπι 6586 

ἱπαϊοίπτη ἰοτίαββο οδὺ οο]οααΐπση ΑΘΒ1ΠΠ15 οὐ ΠΠγββῖβ. Τταροθᾶϊαιη Επασῖρὶ- 

ἄθδπι 51Π|1}16 ΠΑΡ ΪΒ86. ΔΙ θη πη Δρρατοῦ 6 ἱγαριηθηθβ, απᾶθ ΟἸΠΠΪἃ 

ὁαπὶ ΗΥΡΊΙΙ ἔάθα]α, οΟΠμβθη δ πηῦ, ἸΏ ΡΤΙΠ15. 6 ΕἾ, θ25. Ὑουθὰ οηΐπὶ ΗΥΡΊΠπΙ 

“Βαβίδμι . ... 48 Π| Οἴπη Ταβββοπῦ Τοιηθαϊαύιβ οδὺ᾿ 8 β οΟμβοῦγα Βαπῦ. 
Τ1μπιὶχ ἄθπσαπι ἃ σοῦ 6 νου 18. ΕΌσΙΡΙ α15 'ἴπ ΕῪ. ἃ}1, πριστοῖσι λόγχης ϑέλ- 
γεται δινήμασιν. ---- ΟἸΠΠΪ γοτΐ βρθοῖθ οαγοῦ ΠΙΘΔΘΟΡΟΙ6πὶ ν. 390 --- 8346, 

Αϑβομγ θαι ΤΘΙΘΡΗ ΠῚ ΘΧΡΥΘβδῖβ88, ὁπη οὖ ἴῃ 118 απᾶ6 ρῬγδθοθάπηΐ 517 

δὲ 1 118 αυ8θ -ϑϑοαπαπίατν 909 --- δ. πο ΑΘΒΟΠΎ]ΟΙ 5οα ἘπυὶρΙ δὶ ΤΙ ρμῖ. 

Ῥαγίθβ ἃραύ. ---ο ΕΟσΙρΡΙ 418 ἔουίαββο οϑῦ χατάϑου τὸ βέλος. ΟΘΑΡΌΪαΙ 
βέλος Ὀΐϊδ Ῥγδθύθδσααδπι ἢοθ Ἰοθὺ ἴῃ Ατ᾽βίορῃδπθ Ἰορίςαν, γ6βρ. 6015.. ταδὶ 

ἨΗοπθιιμι; ν. 11714., 1Ὁ1Ὶ Αθβομυ!απι, αὖ νἱάρίαγ, ἰἱπιϊξαῦιν." (ΒΔΚ}.) 

τῷ πλήϑει] ῬΊ6Ρ1. γοβρ. 6607. Ρ]. ὅτ0. Αθβοῃ. 42, 2. εἶπε διαρρήδην 

ἐν τῷ πλήϑει τῶν Θηβαίων. Απᾶοο. 17, 37. εἰσάξει εἷς τὸ πλῆϑος τῶν 

᾿ἀϑηναίων. [Τπΐτα 626. ἁνὴρ -- τὸν δῆμον μεταπείϑει. 
ϑ'οιοῖ. (χἄν γε μὴ λέγω δίχαια: Τοῦτο δεινὸν καὶ προσχρουστιχὸν, 

ἐπειδὴ οἱ στρατηγοῦντες καὶ δημαγωγοῦντες χωλυταὶ τῆς εἰρήνης ἐγίνοντο.) 

818, ὑπὲρ ἐπιξήνου --1 Οἷ, 408. χάτα τὴν χεφαλὴν ἐχεῖ 1 παράσχες 
εἰποῦσ᾽ (εἰπέ δ᾽ Ὁ) ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοχῇ. 492. 850. 858. Α650}. Αρ. 1248, 

Ἐᾳ. 791. ἐθέλω περὶ τῆς χεφάλῆς περιδόσϑαι. ὅ. Ῥαὰ]. ἘΡ. Βοπι. ΧΥ͂Ι, 4. 

οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τραχηλὸν ὑπέϑηχκαν. ῬΙΤΉ]]ΘΤὴ 
ΤΙΘΟΙΌΤΙ ΟΟΠΒΘὑ] 6 παγγαῦ 1)61η. Ρ. 744. ἐών τις βούληται νόμον 

χαινὸν τιϑέναι, ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοϑετεῖ, καὶ, ἐὰν μὲν 
δόξῃ χαλὸς χαὶ χρήσιμος εἶναι ὁ νόμος, ζῇ ὁ τιϑεὶς καὶ ἀπέρχεται" εἰ 

δὲ μὴ, τέϑνηχεν ἐπισπασϑέντος τοῦ βρόχου. ῬΙαΐ. Απίοπ. 12. τὸ ἱμάτιον 
ἀπάγων ἀπὸ τοῦ τραχήλου τῷ βουλομένῳ παρέχειν τὴν σφαγὴν ἐβόα. 

ϑο]ιοῖ. ὑπὲρ ἐπιξήνου: ᾿Επίξηνος χαλεῖται ὁ μαγειρικὸς κορμὸς ἐφ᾽ οὗ 

τὰ χρέα συγχόπτουσιν. 

᾿ 819. εἰπέ μοι, τί φειδόμεσϑα --;}] ΔΑ ῬΙυτοβ ἀϊοίαπι. ΟἿ, 828, εἰπέ 
μοι, τί τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοὔπος, ἄνδρες δημόται; Ῥδο. 888, εἶπέ μοι, τέ 

πάσχετ᾽, ὦνδρες; 1142. Υο8ρ. 403. Αν. 866. εἰπέ μοι, τί μέλλετ' ---ὶ 
ῬΙαῦ. Επίμγα. 8 20. εἶπέ μοι, ὦ Σὠώχρατές τε χαὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι. Ῥγοῦ. 
211 Ὁ. εἰπέ μοι, ὦ Σώχρατές τε καὶ ᾿Ιππόχρατες. Ἰ)θ1η. Ρ. 48, 7. μὲ 

βούλεσϑε, εἰπέ μοι, περιιόντες οἷο, Ρ. θ6θ, 2. 



ἸΝ ΛΟΉΛΕΝ. Υ. 818--- 820. 09 

890. μὴ οὐ χαταξαίνειν)] Οἷ. Βδη. 000. χοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ 
οὐ χαλῶς φάσχειν ἔχειν. θ8. Αν. 57. ΤγΧ8. 1190. ΑΘ80}.. Ῥτοιῃ. θ2δ, τέ δῆτα 

μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσχειν τὸ πᾶν; ϑόορῃ. ΑἹ. ὅ40. τέ δῆτα μέλλει μὴ οὐ 

παρουσίαν ἔχειν; Ἐπιτ. Μά. 1209. τέ μέλλομεν τὰ δεινὰ χἀναγχαῖα μὴ 

᾿ς (μὴ οὐ ἘΠ}1|51.) πράσσειν χαχώ; Ηΐρρ. 064. οὐχ ἄν ποτ᾽ ἔσχον μὴ οὐ 

τάδ᾽ ἐξειπεῖν σεατρί. ῬΙαῦ. ὕοην. 107 Α. τές ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἔρωτος 

εἶναι τὴν σοφίαν; Ῥιαδάν. 240 Ὦ. τὸ γὰρ ἀγνοεῖν --- οὐχ ἐχφεύγει --- μὴ 
οὐχ ἐπονείδιστον εἶναι. 1014. τῷ δὲ δὴ ἐρωμένῳ --- τένας ἡδονὰς διδοὺς 

ποιήσει --- μὴ οὐχὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ἐλϑεῖν ἀηδίας; Ῥῃδθρα. 87. Α. Ιπιοίλῃ. 

Τα]. Μοτί. (2) οὐχ ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐχ ἐμὸς υἱὸς εἶναι. ἘΤΤΗΒ]. δὰ 

Ουτ. Μοά. 1209. 
χαταξαίνειν ---Ἴ Μοίδρποτα ἃ Ἰὰπὶἤοῖο βαπιρίὰ. ΟἿ, Βὺ. ΘΟ. ἔξαενε δὲ 

τῶν ἐρίων. ϑὅορ!ι. ΑἹ. 728, ὡς οὐχ ἀρχέσοι τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς 

χαταξανϑεὶς ϑανεῖν. 110. πρὶν ἂν --- μάστιγε πρῶτον νῶτα φοιγνιχϑεὶς 

ϑάνη. ϑρρ!]. ὅ09. πέτροις καταξανϑέντες ὀστέων ῥαφάς. Ῥποδι. 1140. 

᾿χατεξάνϑαι βολαῖς. Μεά. 1080. χατεξάνϑην πόνοις. “το. 7δῦ. χατεξάνϑην 

πόνοις. Ὅ09. δαχρύοις χαταξανϑεῖσα. Ηΐρρο]. 214, χατέξανται δέμας. 

Ηδτο. 285. μὴ πυρὶ χαταξανϑέντας. Ιοῃ. 1206. λάζυσϑ'᾽, ἵν᾽ αὐτῆς τοὺς 

ἀχηράτους πλόχους 1 χόμης χαταξήνωσι Παρνασσοῦ τπιλάχες. Τ) οι οβ ἢ. 

ἀΡ. 5601. (ρ. 408, 3.) εἰπούσης τι καὶ δαχρυσάσης ἐχείνης περιρρήξας τὸν 

χιτῶνα ὁ οἰκέτης ξαίνει χατὰ τοῦ νώτου πολλάς. Ἰθῖοι. ΗΔ]. ΓΧ. ἐκέλευσαν --- 

ταῖς ῥάβδοις τὸ σῶμα ξαίνειν. ῬΤαῦ. ΑἸοχ. 51. πρὺν ἐπιδεῖν Μιηδιχαῖς ῥάβδοις 
ξαινομένους Μιαχεδόνας. Ορρίδαπ. ΗΔ]. 111. 28. χρᾶϑ᾽ ἑχατὸν πέτρῃσι ξαινό- 

μενον. ΒΙουιηῖ. δα Αριδιῃ. 190, Ε]π5]. δὰ Μά. 908, Ῥγονθυθίαπι λεπτὰ ξαίνεις 
οϑὺ ἀρὰ δ'ϊά. οὐ λεπτὴν τελέχειν ἈΡρ. Ῥτον. 111. 89. ΟἿ, οὔϊδμη δὰ 112, ἕνα 
μή σε βάψω βάμμα Σαρϑιανιχόν. Ῥαο. 809. χαχῶν φοινικιχῶν. ΘΒΡΙΟΪ 

Βα] μαΐο ἃᾷ φοινικίδα Ἰιὰοοπίοαπι (1 γ8. 1140. οὐ οἵ, Υ68ρ. 479 ---410.), 

«ἀπ λαχωγέζειν νἱάθαΐαν Π᾿οαθορο]18. ΠῸ ῬγΔΘΡΟΒ ΠΟ πῖβ οἸηϊββίομο οἵ. 

δα 801. Νὰ}. 442. Βα. 8:0. Ἡοτγοά. 1Υ, 148. σφέας αὐτοὺς ἕξ (ἐς ἕξ ἃ]. 
οὐ γὰ]ρ.) μοίρας διεῖλον. 11, 147. δυώδεχα (ἐς δυώδεχα ἃ]. οὐ νὰ]ρ.) 

μοίρας δασάμενοι «Αἴγυπτον. δ ]οΙκ. δὰ Ἡδγοα. Ὑ11. 121. 
φοινιχίδα)] Οἷ, Ῥδο. 1178. φοινιχίδ᾽ ὀξεῖαν πάνυ. Χομ. Εδρ. 1.80. ὁ. 11. 

ΠΆΘΟΙ. ἔππι. 1028, φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασι. 

βοδιοι. μὴ οὐ χαταξαίνειν: Μὴ οὐχὶ λίϑοις αὐτὸν αἱμάσσειν, ὥστε 

φοινιχοῦν αὐτῷ ποιῆσαι τὸ σῶμα. τὸ δὲ χαταξαίνειν ὡς ἐπὶ ἐρίων ἔϑηκχε. 

διὸ χαὶ φοινιχίδα εἶπεν ὡς ἐπὶ ἱματίου. (᾿Δριστοτέλης δέ φησιν ἐν τῇ 

«1αχεδαιμονίων πολιτείᾳ χρῆσϑαι “αχεδαιμονίους φοινιχίδι πρὸς τοὺς 

πολέμους, τοῦτο μὲν ὅτι τὸ τῆς χρόας ἀνδριχὸν, τοῦτο δὲ ὅτι τὸ τοῦ 

χρώματος αἱματῶδες τῆς τοῦ αἵματος ῥύσεως ἐϑίέζει καταφρονεῖν. τὸ οὖν 

ἐν φοινιχίδι ἀντὶ τοῦ ἐν τάξει πολεμίων ἀπὸ τοῦ φορήματος δηλώσειεν 

ἂν εἰχότως, ἐπεὶ τὸ φοινιχϑῆναι αἱμαχϑῆναι δίχην φοινιχοβαφοῦς ἐνδύ- 
ματος. χαὶ τὸ ξαίνω ῥῆμα χαὶ παρὰ «1ημοσϑέγει κεῖται ἐν τῷ κατ᾽ Αϊσχί- 

γου περὶ τῆς παραπρεσβείας [ν. 403, 3.1} “εἰπούσης τι χαὶ δαχρυσάσης 

ἐχείνης περιρρήξας τὸν χιτῶνα ὁ οἰχέτης ξαίνει κατὰ τοῦ νώτου πολλάς. 

χαταξαίνειν: Ξαίνει, διαξέει, νήϑει, σωρεύει, ἐργάζεται ἔρια, καὶ δέρ- 

ρειν ἱμάντι. Ὑ]ὶοῦ. 
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821. οἷον] Ὁὲ! Οὗ, 447. Ἐᾳ. 867. ΤᾺ. 704. οἷο. 
ϑυμάλωψ] Ῥτορτῖθ 1010, τηθίδρμουΐοθ τᾶ, [ΌΤΟΥ, αὐδδὶ ϑυμός. Υ. 

5680]. ῬΟΠχ ὙΠ]. 110. οἱ δὲ ἡμίχαυτοι ἄνθρακες ϑυμάλωπες. ἨδΒγΘΝ.: 
ἡ λιγνυώδης τοῦ πυρὸς ἀναφορά. Οἵ. ΤΠο5πι. 729. χἀγώ σ᾽ ἀποδείξω 

ϑυμάλωπα τήμερον. ϑίγαϊ 5. ἀρὰ ῬΟ]]. Χ. 801. (λιβανωτὸν ἔνδοϑέν τις) 

ἐχχομιζέτω 1 καὶ ϑυμαλώπων ὧδε μεστὴν ἐσχάραν. Τα Θηΐπὶ ΒΔ ΠΔΠαῚΒ 

νἱἀθίαῦ Ἰοοὰβ ΟΟΥΓαρία8Β. ΒΘΠ6 ΘΟΠΥΘΗΪΌ ΟΔΥΌΟΠΔΙ15 τὸχ ϑυμάλωψ, αὖ 
οὐϊατη ορ ἐπούατη μέλας. 

ἐπέζεσεν] Οἵ. ΤῊ. 4608, οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽ --- ἐπιζεῖν τὴν χολήν. Εὰτ. 

Τρ. Τ᾿, θδύ, δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσε οἴο. Ἠθο. 1040. ϑυμῷ ζέοντι. 
81. δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσε. ΟΥο]. 302. χαὶ χάλχεον λέβητ᾽ 

ἐπέζεσεν πυρί. ΑΘ50ῃ. ΡΥοπι. 570, τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει. χόλον. ὅ΄0}}.. 
Ορά. 6. 484. ὁπηνίκ᾽ ἔζει ϑυμός. Ἡδοτοά. 11. 18. παραυτίκα μὲν ἡ νεότης 
ἐπέζεσε (μοι), ὥστε ἀειχέστερα ἀπορρίψαι. ἔπεα οἷο. ΤΠροοΥ. ΧΧ, 15. 
ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔζεσεν ΚΕ: 

ϑοϊοῖ. ϑυμάλωψ: Ὅ διαχεχαυμένος ἀναβάτης. (ὃ ἀπολελειμμένος τῆς 

ϑύψεως ἄνϑραξ, ὁ ἡμίχαυτος. ξύλον χαὲν, σπινϑὴρ, ἢ διαχεχαυμέγνος 

ἄνϑραξ,) χαριέντως δὲ εἶπεν, ἐπεὶ ἀνϑραχεῖς εἶσιν οἱ ᾿ἀχαργνεῖς. ἀντὶ γὰρ 

τοῦ εἰπεῖν οἵως ἐξεχαύϑητε (Δα. εἶπε ἀαὖ ἔφη) ϑυμάλωψ ἐπέζεσειν. Ι 

822. ἐτεόν} Θ' 8650. ΤιορΊ α" ργϑθίοσθα τη 0 ἴῃ οχίγθπια τη040 ἴῃ πηραϊα 
βϑηὐθηὐία ἱπίογγοραίίνα Επ. 82. 738. 1240. 1892. Νὰ. 98. 820. 1602. 
γ68ρΡ. 8. 184, 890. Ἐπ0]. 8576. ἴῃ ἰπἰΐο βαπίθηςίιαρ ἱπΐτα 6090. ΝᾺΡ. 85. 
Αν. 293. 

ὠχαρνηΐδαι ἘότΙηᾶ 5βοϊαΐα οὗ δρίοα, δᾷ ἨοπΊθ Δ ΠΏ ΘΧΟΙΏΡΙ ΠῚ Ῥ͵Ὸ-ο 

ἀποία, βοπδηβ Ὁ ΑΟμδυπθηβίαμη ΕἾ11|1. Ῥτὸ ὠχαργεῖδαι. ᾿χαρνηΐδης 
(χαρνείδης) ἰοττηδίαπι ἃ ᾿“χαρνεὺς, αὖ Πηλείδης (Πηληϊάδης) ἃ Τ]ηλεύς. 

51. Θησεῖδαι, «Ῥορωνεΐδαι (ΤΠΘοοΥ. ΧΧΥ͂, 200.)}, εἴθ. ΞἸπ ἶοῦ υχη- 

γηΐδες γγο υχηνίδες Ἐπιτ. ῬΠοΘΗ. 187. 

ϑοῖιοῖ. ᾿χαρνηΐδαι: Τὴν Ὁμηριχὴν παράφρασιν πολιτικῶς μιμεῖται, 
“υἷες ᾿ἀχαιῶν"" ἐν μιᾷ λέξει προεισενεγχάμενος τὸ ὄνομα ὅλον, ὦ ᾿ἄχαρ- 
γέων παῖδες. 

3235. δεινὰ τἄρα πείσομαι) ΑἩΡΊΙΟΘ, 1 5}}411 6 δά!ν ὑσοαύθᾶ ὕπθπ 
(ὖ 1] ΡΒ μᾶγτὰ ἀροπ τη6, ἴἢ γοὰ σποηὐ). Οἵ. δη. 259. δεινὰ τἄρα πει- 

σόμεσϑα. Αν. 1225. δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ'. Ἐπ0]. 660. δεενὸν μέν- 
τἂν ἐπεπόνϑη. Τ,γ8. 1098. δεινὰ τἂν (δεινώ τοί χ᾽ Ὁ) ἐπεπόνϑεμες. ῬΙαῦ. 

αοτρ. Ρ. 815 Ο. δεινὰ μέντἂν πάϑοις. . 

824, ὠχαρνιχοί] ΟΥ, 829, 180. 51. “αχωγιχοὶ γῬγο “άχωνες Νὰ. 186. 
Ῥαδο. 212, Μεγαρικὸς γγο “Μεγαρεὺς ἰπΐτα 880. ᾿ 

520 5ᾳ. Εὖ αθο ἐγαροθαϊαμι το]. Ἥ 

825. ὡς τεϑνήξων ἴσϑι] ΟἿ, βόρῃ. Απί. 1179. ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα 
βουλεύειν πάρα. Ἰιιοΐδῃ. 1)12]. Μογῦ. (Ὁ) οὕτω γινώσχετε ὡς οὐδὲν παὺυ- 

σομέγνου μου. 

τεϑνήξων ἴσϑι} ΟἿ, Αδ5οῃ. Αρ. 1000. ἔσϑε δώσων. ὅορ!ι. ΕἸ. 298, ἔσϑε 

τίσουσα. ΛΔπύ. 1005. χάτισϑιε --- τελῶν. ΑἹ. 1174. ἔσϑι πηβανούθθα 

ΜΙΤΟῊΗ. ὅορῃ. Απὲ. 400. ΕΥΒΌΘΕΗΝ γὰρ ἐξήδη" τί δ᾽ οὔ; ᾿ 
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ο΄ τεϑνήξων])] Τἀπαπδη ἃ Ῥγδθβοηθ τεϑνήχω. Οἵ. 00. ΝᾺΡ. 1430. ΄8Βρ. 064. 

ΠΆΘΡΟΙ. Αρ. 1200. τεϑνήξομεν. τα] βαθὺ ἑστήξω 1,γ8. θ80. κεχλάγξομαι 
Ο68ρ. 930. χεχράξομαι Ἐπ. 285. οἴο. δεδοίκω οδὺ ΤΠΘοοΥν, ΧΥ͂. ὅ8, τεϑνή- 

χωσιν Τηυο. Υ1Π. 74. πεπλήγη Αν. 1850. 
δήξομἄρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ] Οἵ. 910. χλαύσετ᾽ ἄρα νὴ τὼ ϑεὼ | ὅστις σ᾽ ἀπάξει. 

Νυῦ. 217. οἱμώξεσϑ᾽ ἄρα. Τὴ6 οἸαβὶ οἵ. ΤῊ. 248, οἱμώξεταρ᾽ ὅστις οἷο. 
910. ΡΙ]. 8:0. οἱμώξάἄρα σύ. Ῥαο. ὅ82. χλαύσἄρα σύ. Ἄδῃ. δ09. (2) Θαοᾶ 

οὐ δήξομαι, οἵ. Επγ. Μοᾶ. 817. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχϑείη πόσις. οἷ 

δα 1 βιρτγδ. 

520 5αᾳ. Οἵ, ΤῊ. 602 5ᾳ. ϑοριῃ. Οφα. Ο. 810. παίδοιν δυοῖν σοι τὴν μὲν 

ἀρτίως ἐγὼ 1 ξυναρπάσας ἔπεμψα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. } ΟἹ. ὦμοι. ΚΡ τάχ᾽ 

ἕξεις μᾶλλον οἰμώζειν τάδε. } ΟἹ. τὴν παῖδ᾽ ἔχεις μου; ΚΡ, τήνδε τ᾽ οὐ 

μαχροῦ χρόνου. 

ϑοῖιοῖ. ἀνταποχτενῶ: Ταῦτα λέγει τινὸς τῶν ᾿χαρνέων ἁρπάσας χόφι- 

γον γερόντων, ἐν ᾧ τοὺς ἄνϑραχας φέρουσιν, ὃν βούλεται ξίφει διαχρή- 

σασϑαι. σκώπτει δὲ τοὺς ᾿χαρνέας ὡς ἀνϑρακοχαύστας. 

820. ὡς ἔχω γ᾽ --Ἰ ὅδορο ροϑύ ὡς ἰηΐογίαν γε, ἰπίογροβίῦο ἃ]1Ὸ νοοὰ- 
σὺ. ΟἿ ΒΡ. 218. ἥν. δὅ40. 60. 798. Τ,γ8. 291. 866. 1029. 1033. 
Ῥλη. 812. Ε20]. 838, Ρ]. 800. Ετ. 807. ὅορῃ. Οϑά. Ὁ. 45. Ἐὰν. Μοᾶ. 1278. 

1οπ. 930. 057. Ἐν. 714. Παρατραγῳδεῖ διΐθπι ΤΠ] οΆΘΟΡΟ] 8. αν] ρ᾽ ἀθιχη 11Ππ|πὶ 

ΤΟΙΟΡμπαπι, ααἱ ἃυτορίο ἃ ᾿ποιπα θ.} 18. ἱπίδηϊο Ογοδίθ, πιοσΐθπι οἱ τηϊηδ- 
 ΒΡαΐυγ, πἰβὶ διιβου] αγο νϑ]]οπὺ Αρδιηθιηποι οὗ Λολῖν]. 

᾿ ϑοῖϊιοῖ. ὁμήρους: Ὁμήρους ἐχάλουν χαὶ ὅμηρα τὰ ἐπὶ συνϑήχαις διδό- 

᾿ς μεγαὰ (ἐνέχυρα). 
᾿ 929. ᾿ἀχαρνιχοῖσιν)] Ῥτὸ χαρνεῦσιν, αὖ “αχωνιχοὶ Ῥγο “άχωνες Ῥδο. 
Ο 212., ᾿ἀττιχωνιχοὶ ΡτῸ ᾿“ττιχοὶ Ῥᾷο. 215. 5΄ο “μεγαρικὸς ἰηΐτα 880, παρ- 

ϑεγιχὸς, οἷο. 

330. ἔνδον εἵρξας] ΟΥ, Ὑ68ρ. τό. ἔνδον καϑείρξας. Αν. 1082. τὰς περι- 
στερὰς --- εἵρξας ἔχει. 

ἢ ᾽πὶ τῷ ϑρασύνεται;) ΟἿ. γ68ρ. 317. ἐπὶ τῷ χομᾷς; ΝᾺΡ. 1849. ἀλλ᾽ 

 ἔσϑ᾽ ὅτῳ (ἔστ᾽ ἐφ᾽ ᾧ Ῥὴ ϑρασύνεται. 

ϑοϊιοῖ. ἔνδον εἵρξας : ̓ποχλείσας. δασέως δὲ τοῦτο ᾿Δ4ττικοί. (τὸ μέντοι 

παρ᾿ Ὁμήρῳ [1]. «». 282] “ἐρχϑέντ᾽ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ" ψιλῶς. τὸ δὲ 
ἕρξας δασέως ἀναγινώσχομεν ὅταν τὸ πράξας δηλοῖ [04. ΣΣ. 197] 

“ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἕρξασ᾽ ἀπεβήσατο δῖα ϑεάων." 

τὸ δὲ ἐπὶ τῆς εἱρχτῆς δασέως ᾿“ττικοί.) 

892. εἴσομαι --- τάχ] ΟἿ, ὅορι. Απέ. 081. τάχ᾽ εἰσόμεσϑα μάντεων 
ὑπέρτερον. ΤιγΥγ8. 1114. Επτ. ΤΡΕ. ΔΑ. 970. τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος. 

ἀνϑράκων) ΟἿ. 8586. 850. ΑἸδΕχ. ὁοπι. 1ΠΠ. 478. λάρχον --- τῶν ἀνϑρακη- 
ρῶν. Ἐΐγτη. Μ. ἴπ “Ιρυαχαργνεῦ. 

᾿ χήδεται] Οἵ. Νὰ. 100. ἀλλ᾽, εἴ τε χήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων, οἷο. 
ϑοῖιοῖ. εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν: ἁίαϑον ἀνθϑράχων πιροσενήνοχεν, ὅν φησι 

παῖδα εἶναι τῶν ᾿ἡχαρνέων πάνυ κωμικώτατα. (τὰ δὲ μεγάλα πάϑη ὑπο- 

παίζει τῆς τραγῳδίας, ἐπεὶ χαὶ ὁ Τήλεφος κατὰ τὸν τραγῳδοποιὸν “ἱσχύ- 

λον (Εὐριπίδην γαΐον. Τ)1π4.)}, ἕνα τύχῃ παρὰ τοῖς Ἕλλησι σωτηρίας, 



τ 62) ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌΞΒ 

τὸν ᾿θρέστην εἶχε συλλαβών. παραπλήσιον δέ τι χαὶ ἐν ταῖς Θεσμοιρορια- 

ζούσαις ἐποίησεν. ὁ γὰρ Εὐριπίδου. κηδεστὴς Μινησίλοχος ἐπεβόθλεθ 

γος παρὰ τῶν γυναιχῶν ἀσχὸν ἁρπάσας παρώ τινος γυναιχὸς ὡς ἂν παι-᾿ 

δίον ἀποχτεῖναι βούλεται. τὸ δὲ εἴσομαι ἀντὶ τοῦ γνώσομαι" ὡς καὶ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ ἣν Θ. 532] 

“εἴσομαι αἴχε μ᾽ ὁ Τυδείδης χρατερὸς “]Ιιομήδης.}" 

333. ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽] Οὗ 395. Αν. 8538, ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρα. Ἄ65ρ. 416. 

ὡς τοῦδ᾽ ἐγὼ οὐ μεϑήσομαι. ΝΡ. 209. ὡς τοῦτ᾽ ἀληϑῶς ᾿Δττιχὸν τὸ 

χωρίον. Τ,γ8. 32. ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 499. ὡς 

σωθήσει, χἢν μὴ βούλῃ. 1018. ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖχας οὐδέποτε παύ- 

σομαι. Αν. 1677. Επτ. Ηδς. 400. ὡς τῆσδ᾽ ἑχοῦσα παιδὸς οὐ μεϑήσομαι.. 
Μεά. 6009. ὡς οὐ χρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. ῬΈοΘπ. 720. ὡς οὗ 

χαϑέξω τειχέων ἔσω στρατόν. 1004. ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν ϑήσει χόνιν. 

Απάᾶν. 250. ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε. 88. ὡς τήνδ᾽ ἀπάξεις οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. 

Τρ. Δ. 1367. ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ σφαγήσεται. Ἠδ]. 881. ὡς οὐχ ἄχρωστα 

γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. 120. ἕορῃ. Οφα. Ο. 861. ὡς τοῦτο νῦν πεπράξε- 

ται, ἢν μὴ ---.- Α]. 39. 98. ΕἸπη5]. δὰ Μεά. ὅθ06. Ῥοβῦ ὡς ἀποχτενῶ Ῥ͵ΤῸ 

γὶγρα]α, ῬΟΒ θυ ἃ ΘΟ0]0η ἃπῦ Ρ]Θπαπὶ Ραποΐαμη. 516 οὐδ ὙΥ 815}... 
λάρχος] ΟΟΡΕΪπῸΒ ΘΔΥΡ ΟΠ δΥΪα 5. ΗΔΤΡΟΟΥ. ἴῃ ν. λώρχος ἐστὶ φορμὸς εἷς 

ὃν ἄνϑραχας. ἐνέβαλλον. ῬΟΙῸχ Χ. 1171. Εὐριπίδης μὲν εἴρηκεν ἐν Αὐτο- 

λύχῳ σατυρικῷ τοὺς ὄνους τοὺς λαρχαγωγοὺς οἴσειν ἐξ ὄρους ξύλα. ΑἸοχῖΒ. 

ἀραᾷ ΡΟ]]. Χ. 111. ““ριστογείτονα | τὸν δήτορ᾽ εἶδον λάρχον ἠμφιεσμένον) 
τῶν ἀνϑραχηρῶν. Ἐπ. ἘῚ. 286. τοὺς ὄνους ] τοὺς λαρχαγωγοὺς ἐξ ὄρους 

οἴσειν ξύλα. Οοπΐοι ν. λάρναξ. 

ϑημότης -- ἐμός] Ῥορα]ατῖβ πιθιι5. Οἵ, 676. ΤΊ. 74. χηδεστὴν ἐμόν. 
ὅῖο πολίτης, φυλέτης, οἴχέτης, πατριώτης. ΤΉ] ὕοΥ Ατηρ Βἷβ Αἴμθη. 80 Εἰ. 

(ΠΠ. 3117.) εἶτα πρὸς ϑεῶν ] οἴνου πολίτης ὧν χρατίστου (νΥἱπὶ ΑσΔη 1). 
στρυφνὸς εἶ --: : 

ϑαιοῖ. ὃ λάρχος δημότης: Πλέγμα τι χοφινῶδες ἢ ψιαϑῶδες ἐν δ 
φέρουσι τοὺς ἄνϑρακας. 

384. μὴ δράώσης --- μηδαμῶς] ΟΥ, ΝᾺΡ, 84. μή μοί γε τοῦτον μηδαμᾶξ 
τὸν ἵππιον. ὕ6Βρ. 511. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς. ὅορῃ. Οεᾶ. Ο. 2770. 

ϑοῖιοῖ. μηδαμῶς ὦ μηδαμῶς: Τοῦτο ἀποσιώπησις χαλεῖται. ἔχεις χαὶ 

παρὰ «“1ημοσϑέγνει [ρ. 292, 20] τὸ ὅμοιον “ἀλλ᾽, ὦ τί ἄν σέ τις εἰπὼν 
ὀρϑῶς προσείποι; 

880. ὡς ἀποχτενῶ]} δοϊθοῦθ τη 6 ἰπ οτθοθα πὶ 6556 {ΠΠ|Ὸ πὰ (πεϊ- 

4'ὸ Βαπὸ οὐοϊάδιη): Θ] α]αῦθ απδηθαπι Ἰαροῦ, πᾶπὶ ΘΡῸ ΠΟΙ 

ἃ Β6α] ἃ Ρ0. Ὡς [οΥθῦου αὐ βυτηδη 15. οϑῦ. ΟἿ, δὰ 338. ; 
χέχραχϑ᾽] Κέχραχϑι Ἰοριίαν ΤῊ. 002. χέχραχϑι" τοῦτο δ᾽ οὐδέποτε σὺ 

ψωμιεῖς. Ἶεερ. 108, Ηἴὸ ΡῬ]υσγα]ο νἱἀθίυῦ 5886, χέχραχϑε, οοπέγδοίαμη δΧ 

χεχράγετε, απο Ἰορὶταν Ὑο8ρ. 415. ὅδ1. ἄνωχϑε (οοπίγαοίαμη ὃχ ἀνώγεϑε, 
οι. 1]. χ΄. 67. οἷο.), ἄνωχϑε (ἀνώγετε, Ηομι!. Θά. χ΄. 4387. Ἐπ. Ηδτγο. 941. 

ἘΠ65. 987.), ἀνώχϑω (ἀνωγέτω, 1]. λ΄. 180.), ἐγρήγορϑε (ἐγρηγόρετε), πρὸ 

φύλαχϑε (προφυλάσσετε, οι. Ἡ. ΑΡ0]]. 538,). Κ΄ Πμ͵]1ὰ βαμέ τερϑρεύεσϑε 
ΟΧ τερατεύεσϑαι οοπίγαοίαμη, τερϑρεία ἃ τερατεία, ἔοιγμεν 6ὁχ ἐοίχαμεν 
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εἴξασι εχ ἐοίχασι, εἰχέναι οὁχ ἐοικέναι. ῬΥῸ 5’ ΠρΈΪΑΥἹ] παρ οῦ ΜΆ]]ον, αὖ 

᾿ἄνωχϑι ἃρυὰ Ἠοϊποταη. Οἵ, 519. 

8580. ὁμήλιχα τόνδε φιλ.] ϑοάδ]θπι ΠαπΟ ΤηΘπ 1 ΟΔΥ ΟΠ ΔΤ Ϊ ΤΙ. 

ΒΟΠΟΙ]: ἤτοι τὸν λάρχον ἢ ἐμὲ τὸν σοῦ αὐτοῦ ἥλικα. Οἵ, 8338, 388, Ὑ68Ρ. 

245. ὦνδρες ἥλικες. ΒορΡ1. Α]. 901. ὥμοι, χατέπεφνες, ἄναξ, σὸν τόνδε 

συνναύταν, ὦ τάλας. Βΐαγ. ῬΊοοπ. 080. ἥλικές 8᾽ οὑμοὶ οἷο. 1701. πρὸς 

ἥλιχας φάνηϑι σάς. ΗϊρρΡ. 1098. ἔτ᾽, ὦ νέοι, μοι τῆσδε γῆς ὁμήλικες. 
Απέρῃ. Ρ. 121, 20. μελετῶν μετὰ τῶν ἡλίχων ἀκοντίζειν. Α656ῃ. Ῥ. {, 9. 

ἡλικιώτης ἐμὸς χαὶ συνέφηβος. Το ἀαΐθπι τὸν λάρχον, αἱ πὸῃ ἰπθρίθ 

φιλανϑραχεὺς Δρρο)]αΐαν. Οἷ, 340. ΑἸΠ ἰρϑῦση ΤΊ Δ ΘΟΡΟ]η. ἰπἐθ]]Π]ρτιηῦ. 

10 Επσ, ΑἸΟ, 1000. οὐκ ἔστιν ὅστις τῷδε (]. 6. τη1}1}) συγκλιϑήσεται. 

φιλανϑραχέα)] Ουαβὶ φιλάνϑρωτσιον. Χροι. Μη. 1. 2. 60. δημοτιχὸν χαὶ 

φιλάνϑρωπον (ϑδοογταΐθιη). Θ'΄ΠΏΡΙοχ ἀνθϑραχεὺς οσοανγιῦ ἴῃ Ῥγου υθΪῸ ὁ γνα- 

φεὺς ἀνθϑραχεύς ((16.}) οὐ ἀρὰ ΑΘβοραμη. 

ϑοῖιοῖ. ἀπολεῖς ἄρα τὸν ἥλιχα: Ἤτοι τὸν λάρχον ἢ ἐμὲ τὸν σοῦ αὐτοῦ 
ἥλικα, διὰ τῆς τοῦ λάρχου σφαγῆς. (διπλαὶ δὲ δύο. ἢ ὅτι ἡ ἑτέρα ἕπεται 

δυὰς, ἡ ἀντιστρέφουσα τῇ ἀποδεδομένῃ, ἧς ἡ ἀρχὴ “ὡς ἀποχτενῶ κέ- 

χραχϑε". τέλος δὲ τῆς πρώτης “οὐ προδώσω ποτέ", τῆς δὲ δευτέρας “ 

'στροςφῇ γίνεται.) 
τῇ 

898 5ᾳ. Θ᾽ τ] ΠἸῦου Ἰοα αἰδαι τ] 10 ΤΠ θθη. 701. μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλ᾽ 

ἔμ᾽ ὅ τι χρήζεις ποίει ] ὑπέρ γε τούτου, Πᾶθδο δ 56 ποι ἀϊοθπβ αἱ ἰηΐδη-, 
θη 6718. (Πθηρ6 αἰτθηὶ Υἱπῖ) πΘολ ΤΠ 6556 τηϊηαύιβ οταῦ, ΟἿ᾽, οὐϊδηι 

ΤΠ οθιι. 890. ὁπόσα τοι βούλει λέγε" 1 οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ κασιγνήτῳ 

ποτὲ οἷο. 

τόν τε ---Ἰ ὥΌΡΡΙα λέγε. ϑοα νἱάθ δπποῦ. οὐἱῦ. 
ϑοιοὶ. ἀλλὰ νῦν λέγ᾽, εἴ σοι: ᾿Επιτρέπουσιν αὐτῷ λέγειν, ἵνα μόνον 

ἀφῇ τὸν λάρχον. 

530. ὅτε τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος] Ἀπίπηο ἃιηϊοιπι ὑϊδὶ ο556. Οἱ, 
Ὧι. 1182, εἴ σοι πυχνότης ἔνεστ᾽ ἐν τῷ τρόπῳ. ΝᾺΡ. 4178. ἄγε δὴ κάτειπέ 

μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον. ἘΠ00]. 1101. μηδὲ ταῖς καχαῖς ἑταίραις τὸν 

ρόπον προσεικέναι. ἤδπ. 00. βίον ἀνέρος ἢ τρόπον. ΑἸοχ. ΠῚ. 499. 

υμινοπρίστης ὃ τρόπος ἐστί σου πάλαι. Ἐᾳ. 192. ἀνδρὸς --- χρηστοῦ τοὺς 

τρόπους. 20]. 214, ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες. ὥρα γἱᾶθ ἃηποῦ. ΟΥ. 

ϑοϊιοὶ. ὅτι τῷ τρόπῳ σοῦ ᾽στιν: ᾿Αντὶ τοῦ εἰπὲ καὶ ὅτῳ τρόπῳ ὁ “αχε- 
δαιμόνιός ἐστί σοι φίλος. ἢ οὕτως" εἰπὲ τί (ὅ τι) σου τῷ τρόπῳ φίλον 

ἐστὲ περὶ “1αχκεδαιμονίων. (τὸ δὲ ἑνικὸν ἀντὶ τοῦ πληϑυντιχοῦ προ- 

γέγχατο, ἀντὶ τοῦ περὶ “αχεδαιμονίων. τὸ ὅμοιον καὶ παρὰ τῷ δήτορι 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν «Ριλιππιχῶν [Ρ. 18, 4 0] ἐπ᾽ ᾿Ιλλυριοὺς καὶ Τ͵]αίονας 
Ἰορττα 1} “ἀλλὰ μὲν τόν γε Παίονα καὶ ᾿Ιλλυριόν"..) 

 Β4!. ἐξεράσατε] ΕΒ παΙΓο. Ὑ 65ρΡ. 9938. φέρ᾽ ἐξεράσω (τὰς ψήφους). Οταΐαβ 
. 2517 Ε. ἀνάβαινε, μᾶζα" τὴν χύτραν χρῆν ἐξερᾶν τὰ τεῦτλα. Τ)6η]. 

. θ0Ό. ἐξέρα τὸ ὕδωρ. ῬΏΘΥΘΟΥ, ΤΠ. 3518, ὦ μαλάχας μὲν ἐξερῶν (ἐξορῶν Ὁ). 
ϑοῖιοῖ. ἐξερώσατε: ᾿Δντὶ τοῦ ἐχχενώσατε, ἐχβάλετε, ἀπορρίψατε. πεποί- 

ἡται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῆς ἔρας, τουτέστι τῆς γῆς. 

18 
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342. βοϊοῖ. οὑτοιί σοι χαμαί: Κωμῳδεῖ χαὶ διασύρει τοὺς ᾿Ιϑηναίους 

ὡς χαὶ ΤΈΩΣ ΘΥΜΘΥ ΜΈΣΟΣ χαὶ ταχέως παυομέγνους. 

848. ὅπως μὴ -- ἐγχάϑθηνται 6 5βἰσπούασα οἵ, ῬΙαῦ. Ῥμδβᾶ. 8 ὅ8. ἀλλ 
ἔτι ἐνέστηχεν -- ὅπως μὴ -- διασχεδάννυται ἡ ψυχή. (ΠῚ ν. Ἠεἰπᾶ.) 

Ὧ8 τὸ οἵ, Αἴμθη. Χ. 406 Ἐ΄. εἰσῆλϑέ ποτε χαὶ εἷς τὸ ϑέατρον (Ηδροιηοπ) 
διδάσκων χωμῳδίαν λίϑων ἔχων πλῆρες τὸ ἱμάτιον, ος βάλλων εἷς τὴν 

ὀρχήστραν διαπορεῖν ἐποίησε τοὺς ϑεατάς. ΑἸοΙΡΏΓ. ΠΠ|. δά. οἱ δὲ χαὶ τὸ 

προχόλπιον διηρεύνησαν χαὶ τὰ ἐν τούτῳ ἐγχείμενα φέροντες ᾧχοντο. 

ἐγχάϑηνται] Ἠοο οοπηροβίϊαπι ἸορΊ αν οβρ. 1114. ΤῊ. 6000. 688. 
ϑοῖοῖ. ἐγκάϑηνταί που λίϑοι: ᾿Εγχεχρυμμένοι εἰσίν᾽ οἱ γὰρ χρυπτό- 

μενοι ὑποχάϑηνται. 

844. ἐχσέσεισται] ὅ.. ὁ τρίβων. Οἵ. 846. ῬΙαύ. Απίοῃ. 79. ἅμα δὲ χαὶ 

τὸ ξίφος αὐτῆς παρείλετο χαὶ τὴν ἐσθῆτα, μὴ χρύπτοι τι φάρμακον; 

ἐξέσεισεν. , 

σειόμενον] ὅπ. αὐτόν. 
Βῖιοῖ. ἐχσέσεισται: Ἢ ὁ χόλπος ἢ ὃ τρίβων. 
845. μή μοι πρόφασιν] ἈΠΡῚ. πὸ Θχόι8586, πὸ 588 ἘΠ] 1πρ. Ὑ 68}. 1179. 

μή μοί γε μύϑους. ΑἸοχ. 1Π|. 487. καὶ μὴ προφάσεις ἐνταῦϑά μοι μηΐῤ 

«Οὐχ ἔχω". ῬΠΘΓΘοΙ. Π|. 280. μή μοι φάκους. Ὥρπι. Ρ. 46. μή μοι μυρίους 
μηδὲ δισμυρίους ξένους εἴς. Ξορῃ. Απύ. ὅτ. μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν} 

χομίζετ᾽ εἴσω. οὖ Αν. 81. ἀλλ᾽ ὄψει τοι προφάσεις αὐτὴν παρέχουσαν. 

ῬΙαί. Οταῖ. 421 Ὦ. οὐ μέντοι μοι δοχεῖ προφάσεις ὃ ἀγὼν εἰσδέχεσθαι. 

Θο]ιοῖ. ἀλλὰ χατάϑου τὸ βέλος: Σημειωτέον ὅτι ἐπὶ ξίφους τὸ βέλος 

τέϑεικε. (καὶ Ὅμηρος πᾶν τὸ βαλλόμενον.) 
840. ὅδε] ὅ0. ὁ τρίβων. 
ἅμα τῇ στροφῇ] 1. 6. ἅππι| 5α]ύδηβ ἴῃ Δ] [6 8 ΠῚ ὍΝ ἢ ὀοηγαοτγίου. Υ͂ 

56801. ϑαϊίατθ Οποσγιση οβίθπαϊς τηϑύσιπι Ῥϑθομίοιπὶ (γ. ἘΟΒΒΌΔΟΙ. Νοίν. 

“1Π:536): 
ΘΟ]. ὡς ὅδε γε σειστός: (Χορεύουσιν ἅμα χαὶ χόρδαχα ἐνδείχνυνται. 

τὸ λεγόμενον οὕτως ἐπὶ τῆς χωμιχῆς ὀρχήσεως.) ἀναστρεφόμενοι δὲ ἀπο 

τινάσσουσι τοὺς χιτῶνας ἀποδειχνύντες ὡς μηδένα τῶν λέϑων ἀποχεχρυμ- 

μένον ἔχουσι. (λέγεται δὲ στροφή τῶν κώλων τὸ σύστημα. γράφεται χαὶ 

στρόφιγγι.) 

847. Οἷ, Βαη. 268. ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ' ὑμᾶς τοῦ χοάξ. Ὕ68ρ. 400 

ἄρ᾽ ἐμέλλομέν ποϑ᾽ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ; Νὰ. 1801. Εατ. Ονο]. 689, 
δώσειν δ᾽ ἔμελλες ἀνοσίου δαιτὸς δίχην. Μοεά. 1864, σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες 

τερπνὸν διάξειν βίοτον οἴο. Ηδοι. 285. ἐνθένδε δ᾽ οὐχ ἔμελλες αἰσχύνας : 
ἐμὲ 1 ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽. Ὥοπι. Ρ». 302. ὃν οὐκ ἐμέλλεϑ᾽ ὑμεῖς, οἶμαι, ὃ 

σεσϑαι χολάσαι. Ἤσπι. 1]. χ΄. 387. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 1 ἐλϑὼν ἐκ νηῶν ἂν 

Ἔχτορι μῦϑον ἀποίσειν. ϑγποβ. Ερίβε. 4. ἐμέλλομεν δὲ ἄρα ποϑήσει 
γαλήνην. οἰΐαιι Τιγ8. 3880. σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. 440. παύσω τιν 

ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. 

πάντως Οπμπΐπο, οοΥῦθ. Απρ]ϊοθ, ἃΒΒΌΤΘΑΙΥ, οοΥὗ ΠΥ. 

γ65Ρ. 603. ἔμπιλησο λέγων: πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ οἷα. Ῥαρ. 1188 
οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ πάντως οἱναρίζειν τήμερον. ᾿ 

ἂς 

᾿ Ἐν 
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ἀνήσειν --- τῆς βοῆς] Οἵ. Ῥαο. 318. ἐξολεῖτέ μ’, ὦνδρες, εἶ μὴ τῆς βοῆς 

: ἀνήσετε. ΤΉυο. Υ. 82. ἀνεῖσαν τῆς φιλονειχίας. 11. 48. ἀνέντων τῆς 

ἐφόδου. 
Θοῖιοῖ. ἐμέλλετ᾽ ἄρα: ᾿Ηϑικώτατα χαὶ ἥδιστα πρὸς τοὺς ἐν τῷ λάρχῳ 

ἄγνϑραχας διαλέγεται, (λέγων ὅτι ἐμέλλετε μετὰ βοῆς ἀνασείειν, ὡς τῆς 

τοῦ λάρχου ῥδήξεως μετὰ βοῆς μελλούσης γίνεσθαι. -- ἐμέλλετ᾽ ἄρα πάντες, 

ὑφ᾽ ὃ διπλῆ, καὶ ἐν εἰσϑέσει στίχοι Ἰαμβικχοὶ τα΄..) 

᾿ 848. ὀλίγου] ῬᾷθΘπ6. Απρ]ϊοα, πιύμίη ἃ 11{016, ΑΙ ποὺ. ΑααϊθαΓ 
ΑἸϊαπαπᾶο δέοντος τὺ λείποντος (1,γ8. ΧΙΧ. 45. γίγνεται μικροῦ λείποντος 

᾿ πεγτεχαίδεχα τάλαντα). 1. 4. παρ᾽ ὀλίγον (ιν. ΤΡΗ. Τ. 8571. παρὰ δ᾽ ὀλίγον 

᾿ ἀπέφυγες ὄλεθρον ἀνόσιον). ΟἿ, 381. ὀλίγου πάνυ 1 ἀπωλόμην. ΝΡ. 722. 

ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. Ὗεβρ. 820. ὡς ὀλέγου μ᾽ ἀπώλεσας. ΤῊ. 985. 
ὀλίγου μ᾽ ἀφείλετ᾽ αὐτόν. ῬΙαΐ. οο0π|. 1. 0170. βουλεύειν ὀλίγου ᾿λαχες 

πάνυ. ΑἸοχ. Π]. 420. μιχροῦ καταχαύσας ἔλαϑ'᾽ ἑαυτόν. 488, Μοη. ΤΥ. 258. 

 μιχροῦ με ἔπεισεν. ΤΥ͂. 161. Χοη. Ογτ. 1. 4. 8. μικροῦ χἀκεῖνον ἐξετρα- 

᾿ χήλισεν. Ηοπι. Οα. ξ΄. 387. ὦ γέρον, ἢ ὀλίγου σὲ χύνες διεδηλήσαντο. 

ΠΉυ0. ΥΠ1. 35. προσβαλόντες τῇ πόλει --- ὀλίγου εἷλον. ΤΥ͂. 124, ἱππῆς --- 

ὀλίγου ἐς χιλίους. ῬΊαί. Ἐπύηγά, 3038 8. γελῶντε ---- ὀλίγου παρετάϑησαν. 
( Μόοποχ. 2380 Β. ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον. ΑθΒ8ορ. ΒΕ. 390. οὕτως ἐφοβήϑη, 

ὡς μιχροῦ χαὶ ἀποϑανεῖν. 

ἄνϑραχες Π]αρνήσιοι] ()ὐυαδὶ ἄνδρες Παρνήσιοι. Ῥτομο τηοπΐθηι ῬΑ Π ΘΠ Ἰὰ 

 βἰδὰ5 ἴα Ρᾶρτιβ ΔΟμᾶγπαθ. Εὐδπι Πποᾶϊο ΑὐΠΘΠΊΘ ἢ 868. οχ 111ἃ ΤΟΡΊΟΠ6. οὰγ- 

ΟῬΟΠο5 5101 ρῥτοοιγϑηῦ. 
᾿ς βϑοϊοῖ. ἄνϑραχες Παρνάσσιοι: ᾿ἀντὶ τοῦ μεγάλοι, ἀπὸ Πάρνηϑος τοῦ 

ὄρους τῆς ᾿“ττικῆς. (Πάρνης γὰρ ὄρος τῆς ᾿ἀττικῆς χορηγίαν ἔχον πολλῶν 

ξύλων. ἔπαιξεν οὖν Παρνασσίους εἰπὼν, ὡς ἀπὸ τόπου Παρνασσοῦ τὴν 

λέξιν παραγαγὼν, ἵνα ὑποδηλώσῃ τοὺς ἱερούς. ὁ γὰρ Παρνασσὸς ὄρος 

«Ῥωχίας ἐστὶ ἱερὸν ΑἈΜπόλλωνος καὶ “]ονύσου. --- Παρνάσσιοι ἀντὶ τοῦ 

μεγάλοι" τὸν γὰρ Παρνασσὸν ἐπὶ τοῦ μεγάλου ἐτίϑεσαν. οἱ δὲ τοὺς ἀπὸ 

Πάρνηϑος τοῦ ὄρους τῆς ᾿“ττιχῆς ἄνϑραχας.) ν 

᾿ς 840. ἀτοπίαν) ΑΠρΡΊΪο6., δένγδηρο, οὐα, οχίγδ ου Ἰ πᾶΥΎ, ο0η ἀπο. 
Οἱ, Πδη. 1372. τέρας --- ἀτοπίας πλέων. ΤΠπο. 11. 51. ἀτοπίας (τοῦ νοσή- 

ματος). ΠΙ. 82. τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. Ῥ]αῦ. οπν. 215 Α. οὐ γάρ τι 

 ῥάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν καταριϑμῆσαι. οἷα. 
᾿ς ϑ8δ0ύ. τῆς μαρίλης] ΟἿ. Ἐν. 71. πολλὴν μαρίλην ἀνϑράχων. Οταίϊη. 11. 100. 

᾿ἐφϑάρη μαρίλης τὴν φάρυγα πλέαν ἔχων. Οὐχ. πο. ΤΥ. 097. χαλκεὺς 
᾿ οἷά τις ] γέμων χαπνοῦ τε καὶ μαρίλης. ὅορῃ. ΕὙ. Θ08, Ἡ!ρροπδοῦ, Εν. 59. 

πρὸς τὴν μαρίλην τοὺς πόδας ϑερμαίνων οὐ παύεται. 

τῆς μαρίλης --- συχνήν] 81. ΡῚ]. 694. τῆς ἀϑάρης πολλήν. 1061. τῶν 

ῥυτίδων ὅσας ἔχει. Ῥαο. 107. τῆς γῆς πολλήν. 1190. τῶν λαγῴων πολλά. 

25. ὅσους -- ἐπεφόρησε τῶν λίϑων. ὕ8δρ. 199. πολλοὺς τῶν λέϑων. 

Το. 11. 66. ἔτεμον τῆς γῆς τὴν πολλήν. ΤΏπο. Τ. 2. τῆς γῆς ἡ ἀρίστη. 
. 31. ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς. ὙΙΙ. 8. τὴν πλείστην τῆς στρατιᾶς. 

ὙΠ]. 20. τῆς σταυρώσεως ἡ χρύφιος. ΥἼΠ]|. 8. τῆς λείας τὴν πολλὴν ἀπο- 
λαβών. ἩἨεογοά. Τ. 24. τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου. 1. 08. ἡ πολλὴ τῆς Πελο- 

1 θη" 
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ποννήσου. Ῥ]αῦ. Ῥμαθά. Ρ. 104 Α. ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριϑμοῦ. Β6Ρ. 1Π. Ρ. 4168 Β. 
τῆν μεγίστην τῆς εὐλαβείας, Χροη. Ογγτ. 111. 2. 2. πολλὴν τῆς χώρας. ᾿ἢ 

2. 206. Τεπι. Ρ. 124. ἧς (χώρας) ἄγειν καὶ φέρειν ἔστι πολλήν. Ῥ. 1040. 

ὅτι ὁ μὲν πεπραμένος εἴη τοῦ σίτου. ν». ἸΌΒ2, ὁ δὲ πολὺς τοῦ λόγου εἴα. 

Αδ6βοῃ. Π|. 8. τῆς κατηγορίας τῆν πλείστην. 1586. 11. 28, τὸν πλεῖστον τοῦ 

λόγου. ΥἹ. 28. τοῦ χρόνου τὸν πλεῖστον. Ἰβοογ. Ῥ. 197. τὸν σιλεῖστον τοῦ 

χρόνου. 200. τῆς δυνάμεως τὴν πλείστην. Χοη. Ογτ. Ι. 2. 10. πολλ' 

τῆς ὁδοῦ. Ῥ]αῦ. 1,.π08]]. 25. τῆς βεραξεδο ἡ μὲν --- - ἡ δὲ οὔο, 382. τῆς χώρα 

ἡ πολλὴ εἴο. Τποῖδη. Τίμη. 46. μιχρὸν ἐπιπάσας τοῦ χρυσίου. Ὀϊοᾷ. 816. 

ΧΙ]. 42. τῆς χώρας πολλὴν ἐδήωσε. Ὗ. 32. πολλὴν μὲν τῆς Εὐρώπης 

φορολογήσαντες. 11. 48, πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας -- λῃστεύουσιν. Ῥϊοπ. 

ΟἸἾγγ5. Οὐ. 11. οἱ τὴν ἀργὴν τῆς χώρας ἐργαζόμενοι. 

συχνήν] ΟΥ, ΡΙ. 1764. οὐσίαν --- συχνήν. ῬΊαΤΑ]6 ο5 Αν. 1014. Βδη. 1937. 
ἘρΟ]. 388. 

ϑοίιοῖ. ὑπὸ τοῦ δέους τῆς μαρίλης: Ἢ ἐξ ἀνϑράχων τέφρα μαρίλη λέγε- 

ται. μαρίλης οὖν ἀντὶ τοῦ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνϑράχων σποδιᾶς ἐπαφῆχεν ὃ 

λάρχος ὑπὸ ἀγωνίας, ὥσπερ ἡ σηπία τὸ μέλαν. (ϑηρώμεναι γὰρ αἷ σηπίαι, 

ἐπαφιᾶσιν ἐκ τοῦ προσόντος αὐταῖς μέλανος, ταράττειν βουλόμεναι τὸ 

παρ᾽ αὐταῖς τόπον, ἵνα μὴ καταφανεῖς ὦσι τοῖς ϑηρῶσιν».) 

τς 86]. ἐνετίλησεν] Τποδοαντ. ΟἿ, ν. ἐγχέζειν. Κατατιλᾶν οϑὺ ἂν. 1004. 
1117, Βλη. 8606. 

ὥσπερ σηπία] Υ΄. 5680]. 

802. ὀμφακίαν] ᾿Ομφαχίας οϑῦ γἱπθη 6Χ ΡΒ. ΔΟΘΥΌΙΒ δὲ ᾿πηπηδ θα 5. Θ0Π: 
Γϑούππιη. Ἐ]αβά θη ἔογπη86 βυπὺ ἀνθϑοσμίας, χαπνίας, σαπρίας, τροπίας, 

τρυγίας οὖ «11Δ. Ηΐπο αἰΐουο ΔΌμἷπο νοῦβὰ ἔσον ἔσῳ ἀδαυτραὺ ρμοθία. ἴῃ 
γεβρ. 1082. ϑυμὸν ὀξίνην πεπωχότες Βαροῖ. ΒΠΜ. ΟἿ, ΕῪ. 622. ὁρῶ γὰρ 
ὡς ὄμφαχα (Δα. σε) διασαυλούμενον. Ῥ]αῦ. ὁοπ. 11. 620. χαὶ τὰς ὀφρῦς 
σχάσασϑε χαὶ τὰς ὄμφαχας. ἹἸπιοίδηῃ. 1Π1. 119. ὀμφαχίας ἡμῖν νεχροὺς 

ἥκεις ἄγων. ΑΘ56}. Δ... 970. ἀπ᾽ ὄμφαχος πιχρᾶς | οἶνον. ΤΠΘοοΥί, ΧΙ. 21, 

μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς. Ἐρίομάγιη. ΕἸ. 108. Σεκελὸς 

ὀμφακίζεται. ΝΙοοίαΒ ἴῃ Απαϊοπῖοο: παραγχαλιζόμενος ὁ πέπων τὴν 
ὀμφαχίζουσαν --- νεάνιδα. ῬΥΟΥΘΙΡΙαΠ ὄμφακας βλέπειν (ΑΡΡ. Ῥγον. ΤΥ. 21. 

Ἐᾳ. 1804. ἄνδρα ---- ὀξίνην. 1)ὴ6 νοοθ ὄμφαξ γν. ΒΙοχηΐ, (]ο55. Αρ.. 260. 
ϑοῖιοῖ. ὀμφαχκίαν: ᾿Αντὶ τοῦ ὠμὸν χαὶ σχληρόν. μεταφοριχῶς ἀπὸ τῶ 

ὀμφάχων. (οὕτως δὲ αἱ σταφυλαὶ δριμεῖαι οὖσαι χαὶ οὔπω πέπειρο 

χαλοῦνται. ἔχ γὰρ τοῦ ἐναντίου πέπανον τὸ ἥμερον χαὶ ἡδύ. ϑηλυχῶς δὲ 

χαὶ τὰς ὄμφαχας λέγει. ἔχεις παρὰ Πλάτωνι χωμιχῷ ἐν δράματι ᾿Ἑορταῖς 

“χαὶ τὰς ὀφρῦς σχάσασϑε χαὶ τὰς ὄμφαχας)). 

804, ἔσον ἴσῳ φέρον] 8601: ἀντὶ τοῦ δίκαιον χαὶ ἐξ ἴσου, 1. 6. ἡαδῦαππι 
οὐ δράσατη. Μοίδρῃοχὰ ἃ πηϊδύασχα νἱηῦ ΟΠ] ἀθΘαμ}} ρογδίοπο δάπδθ, πῇ 

ἰάθπι ἰδ. Ῥϊοϊξαν γίπαπι φέρειν (ἔοττο οὐ δάμη ἐδ 6 16) τοῦ γ6] ἑοῦ δᾳαδδ 
Ῥογίίοπθβ. ἴπ Βαϊ θαβ ν. 1182, ἔχε χαὶ πιεῖν χεχραμένον τρία καὶ δύο. 
Τ)οϊηθ αἰΐου, ὡς ἡδὺς, ὦ Ζεῦ, χαὶ τὰ τρία φέρων καλῶς. ὅἴα οὔϊαχῃ 1οΟΙ] 
ἄΐϊοοτο οἶνος τὸ ἴσον φέρων καλῶς, 581 ποῖηρο ἢ χύλιξ ἔσον ἔσῳ χεχρῶ 

μένη, 46 αι ἴῃ ΡΙ. 1182. ΒΕ. ἨΗΐρροον. Εγρϊᾶ. 11. Ρ. 1040. οἶνον πίνει 
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ἔσον ἴσῳ. οὐ ΑγΠοτ. ὅθ, 7. ἀλύχην οἶνος ἴσος ἴσῳ πινόμενος [κεχραμένος Ὁ] 
διαλύει. Αἃ «θη Ἰοσιπι ΟἰΔ]Θπιβ Υ. ρ. 820. Βα8. τὴν συμμετρίαν δὲ τῆς 
τ ράσεως αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν “οἶνος ἴσος ἴσῳ πινόμενος." ὕδατι γὰρ 

δηλονότι χεράννυσϑαι βούλεται τὸν οἶνον ἴσῳ. ΚΌΒΤ. ΟΥ ΡΙ. 1182. οἴμοι 

δὲ χύλικος ἴσον ἴσῳ χεχραμένης. Οταύϊη. 11. 118, τὸν δ᾽ ἔσον ἴσῳ φέροντ᾽ 

ἐ ὦ δ᾽ ἐχτήχομαι (ἔγωγ᾽ ἔχτ. δαὺ ἐγὼ βδελύττομαι}). 11. 179. ἔσον ἴσῳ 

μάλιστ᾽ ἀχράτου δύο χόας. ϑίταϊι. Π. 788. μέλας Σκχιάϑιος ἴσον ἴσῳ 

χεχραμένος. 11. 771. “Ἑρμῆς, ὃν ἕλχουσ᾽ οἵ μὲν ἐκ προχοιδίου, 1 οἱ δ᾽ ἐκ 

χαδίσχου γ᾽ ἴσον ἴσῳ χεχραμένον. ΑἸΘχ. 1Π. 488. μὴ παντελῶς αὐτῷ 

διδοῦ [ ὑδαρῆ᾽ χατανοεῖς; ἴσον ἴσῳ μιχροῦ (μίγνυ, μῖξον, χέρασον Ὁ). 
χαλῶς. 1Π|. 408. τρεῖς φιλοτησίας --- ἴσον ἴσῳ χεχραμένας. 111. 405. ἔσον 
ἴσῳ κεχραμένον. ΤΊιη00]. ΠΠ. 2902. πατάξω τ᾽ ἴσον ἔσῳ ποτηρίοις | μεγά- 
λοις οἴο. Ατομῖρρ. ΠΠ|. 710. τίς ἐχέρασε σφῷν, ὦ χαχόδαιμον, ἴσον ἴσῳ; 

ἰδύορ μού. Π1. 809. ὑπεραφρίζουσαν, τρυφῶσαν, ἔσον ἴσῳ κεκραμένην. 

ΟΧΟΠΆΙΟΗ. 111. 628. μὰ τὸν “Πόνυσον, ὃν σὺ χάπτεις (πίνεις Ὁ) ἴσον ἴσῳ. 
ῬΕΙοίδον. 111. 202, ἐνέσεισε μεστὴν ἴσον ἴσῳ μετανιπτρίδα | μεγάλην. 

ΒΌΡὮΙ]. 1Π|. 81. συνεχὴς ἄκρατος ἐδίδοτ᾽ ἴσος ἴσῳ. Οὐτη. ἃποη. ΤΥ. 605. 

ἐὰν δ᾽ ἴσον ἴσῳ προσφέρῃ (προσφέρης Ὁ), μανίαν ποιεῖ. 1)8 τηϊδύατα ἔσον 

ἴσῳ ἃρρο!]αΐα (ποῦῖὶθ “μΒα] δα Π 41} ἀϊββουῖῦ Αὐμοπαθὰβ Χ. Ρ. 431. 

ΑἸΐαο πιϊϑύιναθ γυἱηὶ οὐ δα πᾶθ βᾶθ06 πιοιηοταηύιν, ΟἿἮἨἉ, δα Ἐφ. 1187, ἔχε χαὶ 

πιεῖν χεχραμένον τρία χαὶ δύο.  41Π΄. ὡς ἡδὺς, ὦ Ζεῦ, καὶ τὰ τρία φέρων 

ϑοϊιοῖ. μηδὲν ἴσον ἴσῳ: ᾿Αντὶ τοῦ δίκαιον καὶ ἐξ ἴσου. ἀπὸ μεταφορᾶς 
τοῦ κιρναμένου οἴνου πρὸς τὸ ὕδωρ ἔσον. λέγει δὲ κατ᾽ ἴσον εἰπεῖν τε 

χαὶ ἀχοῦσαι. 

 8δῦ. δϑοϊοί. ἐμοῦ ϑέλοντος: Τὸ ἑξῆς οὕτως" λέγειν ἐμοῦ ϑέλοντος 
ὑπὲρ ἐπιξήνου πάντα ὅσ᾽ ἂν λέγω ὑπὲρ «1αχεδαιμονίων. 

808 ---301. γοιδιι5 ἀοομηηϊαοὶ, οα]5 τπϑῦτὶ ἴῃ ΟοΙηοοαϊα 8 8818 

ΤΆΓΙΠῚ 6586 πιοηθὶύ ΠΙΠἀοΥ ἤπ5 ἴῃ Μούτβ Ρ. 928,, ἈΌῚ ΘΧΘηΡ]ὰ 6. ΠΟΒΓΤῸ 

οπίονί ἰηΐτα 4900 ---4901. ὅθ0 -- 71. Νὰ. 1108 ---11604. γο5ρ. 7830. 738. 

"590. 818. Αν. 280. 284. 286. 239. 810. 816. 681. 684. 858. 897. 1188 --- 
1106. 1262 -- 1268. Τγ8. 1206. ΤΠοθηι. 616. 684. 700. 71 --- 716. 725. 

ῬΙ. 687. 689 ---640. 
808. ϑοδιοῖ. (τέ οὖν λέγεις: “]ιπλῆ καὶ εἴσϑεσις εἷς περίοδον τοῦ χορικοῦ 

πεντάχωλον δοχμίαν. ὧν διπλῶν μὲν τῶν δύο πρῶτον, ἁπιλῶν δὲ τριῶν 

τὸ λοιπόν. Ἄλλως. εἴσϑεσις χοροῦ προῳδικὴ στροφῆς λόγον ἔχουσα. ἔχει 

γὰρ χαὶ ἀντίστροφον τὴν “τί ταῦτα στρέφεις.᾽"" καὶ ἔστιν ἐκ κώλων παιω- 

γιχῶν ἕξ ἐπιμεμιγμένων κρητιχοῖς καὶ βαχχείοις, ὧν τὸ πρῶτον τρίμε- 

ρον χαταληχτικὸν ἐχ βαχχείων, τὸ δεύτερον δίμετρον ἀκατάληκτον ἔχ 

χρητιχῶν, τὸ τρίτον δίμετρον χαταληχτιχὸν ἤτοι ἑφϑημιμερές, τὸ τέταρτον 

ἡμιόλιον ἤτοι δίμετρον βραχυχατάληχτον, τὸ πέμπτον δίμετρον χαταλη- 

χτιχὸν ἐχ βαχχείου, τὸ ἕχτον ἡμιόλιον ὅμοιον τῷ τετάρτῳ. ἐν ἐχϑέσει δὲ 
στίχοι Ἰαμβιχοὶ τρίμετροι ἀκατάληχτοι β' ὅμοιοι τοῖς ἑξῆς ιϑ'΄. ἐπὶ τῷ 

τέλει παράγραφος χαὶ διπλῆ ἔσω νενευχυῖα.) ; 

809. ἐξενεγκὼν ϑύραζ ] Οὗ, Νυν. 1384. 1388. 
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8602. πόϑος ὅ τι φρονεῖς ἔχει] ϑαραιαὶϊ μαϑεῖν, εἰδέναι, νοὶ αἰ ααἰά 
511|116. ΘΙ ΠΉ1118. 6]]Π10515 οδὺ ΝΡ. 1892, οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς χαρ- 

δίας πηδᾶν ὅ τι λέξει. Ἐλπιγ. Τοπ. Ὅ72. τοῦτο χἄμ᾽ ἔχει πιόϑος Ι ὅπως. σύ 

τ᾽, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέϑεν οἷο. ϑορῃ. Οοά. Β.. 78. καί μ᾽ ἦμαρ. 
λυπεῖ τί πράσσει. 

ϑαϊοῖ. λείπει τὸ ΚΡ ΩΝ ἵνα ἢ πάνυ γὰρ πόϑος μὲ ἔχει μαϑεῖν ὅ τι 
φρονεῖς καὶ διχαιολογίζῃ. Ἢ ᾿ 

804. ἧπερ] 1. «. ΠΟ ΞΕΡΗ χαϑάπερ. ΟἿ. γε βρ. 1210. πεινῇ γὰρ ἧπερ 

Ἀντιφῶν. Ῥδι. 801. οὐ δά 100]. 499. ὅορ}ι. ΤῊ. 1185, εἰπὲ δ᾽ ἣ νοεῖς. 
τὴν δίκην] {π501 018 1η. 

ϑαϊιοῖ. ἀλλ ἧπερ: Τὸ ἧπερ ἀντὶ τοῦ ὥσπερ, καϑάπερ. 
500. ἰδοὺ ϑέασαι] Οἵ. Ἐᾳ. 9017. Βατ. Ηρτο. 1191. 

ϑαιοῖ. ἰδοῦ ϑεᾶσϑε: Ἔφ᾽ ἑαυτοῦ ταῦτα ὁ «Τικαιόπολις λέγει. διὰ δὲ 
τῶν λελεγμένων ὁ χωμιχὸς ἡμᾶς παιδεύει ὡς χρὴ τοὺς πρρι. οὐχ ἀπὸ 

τοῦ μεγέϑους τῶν σχημάτων σχοπεῖν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐχεῖνα ἀφ᾽ ὧν λέξειν 

ἔμελλον. τὸ δὲ τυννουτοσί δειχνὺς τὸν δάχτυλον τὸν μιχρὸν λέγει. 

9017. τυννουτοσί)] Οἵ, ἤδη. 139. ἐν πλοιαρίῳ τοννουτῳέ σ᾽ --- διάξει. 

Ἐᾳ. 1220. Νὰ. 8:8. 

908. ἀμέλει] ΑἩρΊΙο6, ἀ οπ᾿ ὁ θ6 πρέκ : τοϑὺ δβϑαγθα. ῬΙΌΡΓΙΙΘ ἱπη 06. 

ταῦνιβ οδὺ γουθὶ ἀμελεῖν. ΟἿ, Τιγ5. 172. Ἔδῃ, 538. οἷο. 

οὐκ ἐνασπιδώσομαι)] ΝᾺΙΠΟ ΟἸΥΡΘΟ τπη8 τη ππῖδπι, ἷ. 6. Π81Π185 βαθίου- 

ἔαρ] 5. αὐᾶν “ΠΟΤ Ππ5 ῬΑ]δΙὴ ΘΙοααδν ἀπ886 βεπίϊο. Μοίδρμοιῖοθ. 36 0]: 
βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτε οὐ παρασχευάσομαι ἐπιπολύ. ἩἨρδγοΝῖπΒ, οὐχ 
ἐνασπιδώσομαι: οὐ χαϑοπλισϑήσομαι. Ἐϊαποῖδπι 5αδιη ἱπ Οδιβᾶ. ἸΡΒΙ͂ΝΝ 
ΒΙσηϊποαῦ, Οὗ, Ἐπι. Μοα, 1242, ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὁπλίζου, καρδία. 

ϑοῖιοῖ. οὐκ ἐνασπιδώσομαι: (ἀντὶ τοῦ οὐ καϑοπλίσομαι, οὐκ ἀομι 
περιβαλοῦμαι σεμνυνόμενος, ἢ σχευασϑήσομαι, ἐπειδὴ βραχύς εἶμι. βού- 

λεται δὲ εἰπεῖν ὅτι οὐ παρασχευάσομαι ἐπιπολύ. 
9609. Οὗ 399. 480. 
510. τούς τε γὰρ τρόπους -- οἶδα χαίροντας Οὗ Εᾳ. 390. ἐγὼ γὰρ 

τοὺς τρόπους ἐπίσταμαι (αὐτοῦ). Ἐπ]. 797, ἐγῷδα τούτους χειροτονοῦντας 

μὲν ταχὺ, οὔο. Ἐπρο]. 11. 485. οἶδα δ᾽ ᾿ἀχκέστορ᾽ αὐτὸ --- παϑόντα. 
511. Οὗ Ἐᾳ. 1110, ϑωπευόμενός τὲ χαέρεις χἀξαπατώμενος. Οπδο ὃ 

ῬΟΙΒΟΠδη Π)6 πὶ αἰοία βαηῦ. 

8:9. χαὶ δίκαια κἄδιχα] Θὰὰ 1κ1τ6, 4πὸ πη] αγῖᾶ,. ΑπρΊοθ, σὶρ 
ΟΥ ἡ τοπρ. ΟἿ, Εᾳ. 206. οὗς ἐγὼ βόσχω χεχραγὼς καὶ δίκαια χἄδικαι 

Νὰ. 99. λέγοντα νικᾶν χαὶ δίχαια χἄδιχα. ῬῚ. 282, τὴν οἰχίαν δεῖ χρη- 
μάτων σὲ τήμερον [ μεστὴν ποιῆσαι χαὶ διχαίως χἀδίκως. Αρ56ι. ΟΒο. ΤΙ 
δοῦλε, δεσποτῶν ἄχουε χαὶ δίκαια χἄδιχα. βοΙοπ ἂρ. Ὠίοροη. Π. 99, ἀρχέ 
ἄχουε χαὶ δικαίως κἀδίκως. ΑΡν. Ῥτον. 1. 100, Τοτοηῦ. ἈΔΟΙΡΙ, 'ϑαὶ 

ΠΟ 58 ᾿π͵] παϑῦδ ΡΓΟΥΒῈΒ ΟΠ Πἶἃ ΟΠ πἷπὸ ΟὈΒΘα ΤΟΙ, 
ϑοϊιοῖ. ἀνὴρ ἀλαζών: “Ἰ΄αβάλλει τοὺς ῥήτορας. 

91:4, λανϑάνουσ᾽ ἀπεμπολώμενοι] ΝΟ βροηξίπηῦ γὙΘΗΪΥ6 86, 

Ῥτοαϊ, ἀροῖρὶ. ΟἿ. Ῥαο 0838, τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν 
ἐμάνϑανεν. ϑορι, Δπύ, 1008. ὡς μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑε τὴν ἐμὴν 
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Ε.. ἐξημπόλημαι κἀχπεφόρτισμαι. (χἀμπ.}) πάλαι. ῬὮΪ]. δ78, τί με 
χατὰ σχότον ποτὲ | διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ---; 978, πέπραμαι. Ἐὰν. 
Το. 9795. ὥσϑ᾽ ἡ μὲν Ἄργος βαρβάροις ἀπημπόλα. ΦΟΒΕΡᾺ. Απῦ. Π. 2. 

5. Ῥοίγ. 11. Ερ᾿βύ. 2, 9, πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται (ϊ. 4. ἐμστο- 
λήσουσι). ῬΊααῦ, ΒΔρΟΗ. ΤΥ. 6. 106. “Ὁ 5.6. βὐα]δθ, ποβ0 15. ΠΠῸ ὙΘΠΪΓΘ 

(6. Ἐοαθ6ΠῚ 56η8ι ΠῸ5 (ἸΟΙΠηι5 0 561], ὕο 6 5014. 

ϑοῖιοῖ. ἀπεμπολώμενοι: Πιπρασχόμενοι διὰ τῆς κολαχείας. τοῦτο δέ 
φησι διὰ τὸ εὐχερῶς πείϑεσθϑαι τοῖς ῥήτορσι τοὺς ᾿ϑηναίους ἀπατῶσιν 

αὐτούς. 
870. γερόντων] «“παϊοθ5. αἸοῖδ, απο8. ΤηΪ πη ὑυ]ρὶηα ΔΠΠῸΒ Πδΐοϑ 6880 

ορουύοραῦ ρυϊαβατϑηι πη ΠΘΥ 0. πα 1018}} ἔα ΠΡΟ ΘηΓΓ. 

ϑοῖοῖ. τῶν τ᾽ αὖ γερόντων οἶδα: Τῆς τῶν γερόντων «τριιλοδικέας χαὶ 
τῆς περὶ τὸ χαταγινώσχειν ἑτοιμότητος ὅλον. 

8:06. βλέπουσιν --- ψήφῳ δάκνειν] Οἵ, ΒΡ. 847. τιμᾶν βλέπω. 900. ὡς 

᾿ δὲ χαὶ χλέπτον (κλέπτειν Ὁ) βλέπει. Τιγ8. 1292, εὐθὺς βλέπομεν ὅ᾽ τι ταρά- 

ξομεν. ΑἸοχ. ΠΠ. 420. ἀπὸ συμβολῶν ἔπινον ὀρχεῖσϑαι μόνον | βλέποντες, 

ἄλλο δ' οὐδέν. Ῥίοηγ5. οοτη. ΠῚ, δ54. ποτήρι᾽ ἡ γραῦς ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν 
βλέπει. Ἐρϊοταῦ. 111, 806. τὸ χαϑ' ἡμέραν ὁρῶσα πίνειν χἀσϑίειν ] μόνον. 

ἸΒΟΟΙ. Ρ. 272, βλέπουσι γὰρ εἷς οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπως ὡς πλεῖστα τῶν 

ἀλλοτρίων χατασχήσουσιν. ῬΙαῦ. ΑἸοχ. 42. πρὸς ποτὸν βλέποντας. ΑἸΏΡΗ. 

1Π|. 800. ὦ Πλάτων, ὡς οὐδὲν οἶσϑα πλὴν σχυϑρωπάζειν μόνον. ὅίμηϊ- 

Ἰΐον ἔοσθ ἄν. 19. τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. Ῥαο. 50. 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε, ἤδη. 140, ὅστις γε πίνειν οἷδε καὶ 

βινεῖν μόνον. Ῥουβύνηριῦ ΑὐΠΘμΐθηβ685. αὖ φιλοδέκους. 

δάκνειν) Οἱ, ΤῊ. ὅ80. ὑπὸ λέϑῳ γὰρ ] παντί που χρὴ ] μὴ δάκῃ δήτωρ 

ἀϑρεῖν. 

ϑοῖιοῖ. ψήφῳ δακεῖν: Οἷον καταδικάζειν. πανταχοῦ ὡς φιλοδίχους καὶ 

πρὸς τὸ χαταδιχάζειν ἑτοίμους τοὺς ᾿ϑηναίους χωμῳδεῖ. 

δ - 882. Τιοααϊίαν οχ ρουβοηὰ ρορίδο. 
8177. ΤῈ 5 γαοίαγα οἵ. Εᾳ. 710. ἐπίσταμαι γὰρ αὐτὸν οἷς ψωμίζεται. 

Νὰ}. 145. 1148. Ερο!. 998. 
ὑπὸ Κλέωνος ἅπαϑον)] ὅῖο ὕ8βρ. 900. τοῖς στρατιώταις ἅλαβες. 1434. 

μέμνησ᾽ οὗτος ἁπεχρίνατο. ΝΡ. 1071. σχέψαι --- ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα ] 

ἅνεστιν. οὐ δᾷ Αν. 95. 

διὰ τὴν πέρυσι κωμῳδίαν] ὅ0. ΤἀΡΌ]ατη ΒΑΡΎ ]ΟηΪΟΒ., απ οαϊΐα οϑὺ 

ΟἹ. 88, 2. Α. 6. 420. ἐν ἄστει διὰ Καλλιστράτου. Οἵ, Ῥμού. οὐ ϑ']4. ν. 
Σαμίων ὁ δῆμος. ΤΟΙΟΠΥ 5115. Τηδρ 8 δία] 681] 6580 ΟΟ]Π]ΡῚ ρούοϑὺ 6 

ν. ὅ02. οὖ 50}}0]. 
ϑολοῖ. αὐτός τ᾽ ἐμαυτόν: “Ὥς ἀπὸ τοῦ προσώπου τοῦ ποιητοῦ ὁ λόγος. 

9:18 --- 8382. “ἩϊΠποὸ ἀρραγοῦ ρϑββίιηθ Βδθιζιμη 6886 ροθίδιη ἃ (ἼθῸπ6 
ἰγταΐο. Ὗν. 490 ---ὅ00. οὖ 680 5ᾳ. ἀοοοηῦ δὰ μού ββί πη πὶ 46 οδπιβῶ Ῥοθίδπι 

δοοιβαύαμη [1586 απο 500118. ΑὐΠ 615. Ῥγϑοβθηθ θι15. ΟΟΙΠΟΘαϊδτηατιθ 5Ρ6- 

οὐὔδηύ 5 τϑὶρα ] 1] 6 πη] θα ἰχίβδοῦ οὐυβαθιθ δαοίουϊ ὑύοη ἃ τἱα οι] χη 
ἀοἐονβίββοῦ." ΜΆ]16ν. ρυαθῖ, ρ. ΧΙ. Οὗ, 800. 

8:18. Τ)ουϊ γαύππι νἱἀθίαν πέρυσι (ΠΟΥ. πέρυτι) 6χ πρὸ οὐ ἔτος ( έτος). 
Οὐ ϑδμβου. ρΡαγαύ. Οὐπίταῳ Ποτιΐοιπι οδῦ σᾶτες, Αὐἰίοιχμη τῆτες. 
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χωμῳδίαν)] ἃ χῶμος εὖ ᾧδή. Τεπι. ν. ὅ17, 25. τοῖς ἐν ἄστει “ίιο- 
γυσίοις --- ὁ χῶμος χαὶ οἵ χωμῳδοὶ χαὶ οἱ τραγῳδοί. Υ. ΜΌΏΠΟΓΣ. Τιῖ ὕθ τ, 
οὗ Αποϊθοπὺ ατθθ06 ΧΧΙ. 8 δ. ΧΧΥΤΙ. 8 2. ΑΙΠ ἃ χώμη γνορθιῃ ἀουῖγα- 

βμδηὺ. Ὗ. Ατὶβϑύ. Ῥοϑῖί. ὁ. 8. 
ϑομοῖ. διὰ τὴν πέρυσι χωμῳδίαν: Τοὺς Βαβυλωνίους λέγει. τούτους 

γὰρ πρὸ τῶν ᾿χαρνέων ᾿ἀριστοφάνης ἐδίδαξεν, ἐν οἷς πολλοὺς χαχῶς 

εἶπεν. ἐχωμῴδησε γὰρ τάς τε κληρωτὰς καὶ χειροτονητὰς ἀρχὰς (οἵ. Ὁ98,} 
χαὶ Κλέωνα παρόντων τῶν ξένων. (εἶπε [ἐδίδαξε ἀυὺ χαϑῆχε Ὁ] γὰρ δρᾶμα 

τοὺς Βαβυλωνίους τῇ τῶν “Ιιονυσίων ἑορτῇ, ἥτις ἐν τῷ ἔαρι ἐπιτελεῖται, 

ἐν ᾧ ἔφερον τοὺς φόρους οἱ σύμμαχοι.) καὶ διὰ τοῦτο ὀργισϑεὶς ὁ Κλέων 
ἐγράψατο αὐτὸν ἀδικίας εἷς τοὺς πολίτας ὡς εἷς ὕβριν τοῦ δήμου χαὶ 

τῆς βουλῆς ταῦτα πεποιηχότα. χαὶ ξενίας δὲ αὐτὸν ἐγράψατο καὶ εἷς 

ἀγῶνα ἐνέβαλεν. (τὰ δὲ “ήναια ἐν τῷ μετοπώρῳ ἤγετο, ἐν οἷς οὐ ΤΑΝ 

σαν οἱ ξέγοι, ὅτε τὸ δρᾶμα τοῦτο οἵ “Ἰχαρνεῖς ἐδιδάσχετο. 

879, Τιοχ Αὐξίοα ἀραᾶ ῬΟ]]. Υ1Π. 51. περὶ ὧν οὐκ εἰσὶ νόμοι ἀδικῶν δέ 
τις ἁλίσκεται ἢ ἄρχων ἢ ῥήτωρ, εἰς τὴν βουλὴν εἰσαγγελία δίδοται κατ᾽ 

αὐτοῦ" χἂν μὲν μέτρια ἀδιχεῖν δοχῇ, ἡ βουλὴ ποιεῖται ζημίας ἐπιβολήν" 

ἢν δὲ μείζω, παραδίδωσι δικαστηρίῳ. τὸ δὲ τίμημα ὃ τι χρὴ παϑεῖν 
ἢ ἀποτῖσαι. ΡῬΊυτα ἀδοϊ  Ἡδτηροογαίίο ἴῃ εἰσαγγελία, οἱ ῬΟΙ]]αχ 1. 1. 

Εϊηρτῦαν εἰσαγγελία Ἐπ. 4τ. ΕΤΜΒΤ,. . 

980. ψευδῆ χατεγλώττιζέ μου] Ἰάθιη ἔοσθ απο χατελάλει. Ἡδβυομΐαβ,, 

χατεγλώττιζε" διέβαλλε, κατηγόρει. Ἰάθιη χαταγλωττίζειν ῬῈῚ βλασφημεῖν 

Θχβ]ϊοαῦ. Απροᾶ. Β6ΚΚ. Ρ. 40, 12, Καταγλωττίζειν: καταλαλεῖν καὶ χαταίρρο- 
γεῖν (9) πολλοὺς λόγους. ΜΟΟΥΪ8Β Ρ. 224. χαταγλωττίζειν, τὸ βλασφημεῖν. 
Οὗ Εα. 3851. τί δαὶ σὺ πίνων τὴν πόλιν πεποίηκας ὥστε νυνὶ 1 ὑπὸ 

σοῦ μονωτάτου χατεγλωττισμένην σιωπᾶν; (ΌΡΙ ἰάθη ΟΙΘο ὁοπι-ς 

Ῥθ]Παὔαι.) 69. τοὺς γὰρ ἔνδον ἄντιχρυς [ ψευδῆ διαβάλλει. ν᾿ 

381. χἀχυχλοβόρει] ἩδΒγΟΒΙαΒ, Αὐυχλοβόρος: ποταμός" τινὲς δὲ χαρά- 

δραν μετὰ ψόφου ῥέουσαν. Νοβίον Κα. 197, 6 ΟἸθοπθ, ἅρπαξ, χεχρά- 
χτης, Κυχλοβόρου φωνὴν ἕχων. ἘΠῚ Ν. 

χἄπλυνεν] ῬΟΙαχ ΥἼ1. 88. χαὶ πλυνέας τοὺς πλυντὰς ἐρεῖς, καὶ τὸν 

τόπον πλυνούς. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ λοιδορεῖν πλύνειν, χαὶ “ πλυνόν μὲ 
ποιεῖς" ἡ χωμῳδία φησὶν, ἤγουν ἐξονειδίζεις ἢ αἰσχύνεις. ῬῚ, 1061. 

πλυνόν μὲ ποιῶν. ΒῪ. 21. οὐχ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ | πλύνων 
ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ χαχκά. Ὥϊοο]. οοπι. 11. 888. πλυνεῖ τὲ τὰ χαχὰ 
τῶν χαχῶν ὑμᾶς. Μοπαπᾷ. ΙΥ̓. 264. ἐὰν χαχῶς μου τὴν γυναῖχ᾽ οὕτω 
λέγῃς, 1 τὸν πατέρα καὶ σὲ τούς τε σοὺς ἐγὼ πλυνῶ. Ὥριη. Ρ. 997. ἀλλή- 
λους δὲ πλυνοῦμεν, καὶ ὁ τῷ λόγῳ κρατήσας ἄρξει. ν». 1585. λοιδορου- 
μένους χαὶ πλύνοντας αὑτοὺς τἀπόρρητα. Μοίδρποτϊοθ. πϑιυγραξδαν ϑεϊδιῃ 

χαταπλύνειν. ἈρΒομίη. Ρ. 79. νῦν δ᾽ ἤδη χαταπέπλυται τὸ πρᾶγμα, χαὶ 

τὸ στεφανοῦν ἐξ ἔϑους ἀλλ᾽ οὐχ ἔχ προνοίας ποιεῖσϑε. 

ϑο]ιοϊ. κἀκυχλοβόρει: ᾿Ενταῦϑα κατεμιξε τὴν χωμῳδιακὴν χάριν καὶ τὰ 
διχαστικὰ ῥήματα. τὸ μὲν γὰρ διαβάλλειν καὶ λέγειν ψευδὴ καὶ πλύνειν. 

εἴχιοι τις ἂν τῶν περὶ τὰ διχαστήρια ταῦτα λέγειν δεινῶν" τὸ δὲ χυχλὸ 
βορεῖν χαὶ χαταγλωττίζειν χαριεντίσματά ἔστι χωμῳϑδίας. Κυκλόβορος͵ 
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 (Λυχλοβόρος Ὁ) δὲ ποταμὸς ἐν ᾿ϑήναις χείμαρρος ἄγαν ἠχῶν ὡς ἐν τοὺς 

εἷς τοὺς ἹἹππεῖς [137] εἴρηται. 
882. μολυνοπραγμ.} ὅ6}01: αἰσχρῶς χαὶ ὑβριστικῶς μεταχειρισϑείς. 

 ΜΏΠΠΟΙΙΙΒ γουθῦ ΒΡΌΤΟΙ 551Π|18 1Ὲ0Υ 0115 ᾿πηρΡ] 1 οἰ π 5. ΟἿ, Ἰβοον. 98 (. 

μολύνεσθαι χαὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς ἐπὶ τοῦ βήματος χυλινδουμένοις. Ατίο- 

᾿ς χηΐάογ. ΟΠΪγ. 11. 4. πλύνειν γὰρ χαταχρηστιχῶς χαὶ τὸ ἐλέγχειν ἔλεγον οἱ 

παλαιοί. ϑυϊᾶ. ν. πλύνεται. ῬΟΙ]]. ὙΠ. 10. 

889. πρῶτον πρὶν λέγειν] Οἷ. ΤῊ. 880. περέϑου νυν τόνδε πρῶτον 

πρὶν λαβεῖν. 

884. 5001: τὰ γὰρ σεμνὰ τῶν σχημάτων καὶ φϑόνον ἐπάγει. ΟἿ. 
Βα. 1003. πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάχι᾽ ἀμπισχὼν, ἕν᾽ ἐλεινοὶ 

τοῖς ἀνϑρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. “Οἀρίαϊξ οὐθαβίοπθι τ] 0 πα] Ἐπ ρί 6 πι, 

ἀἀπη ΡΔΠΗ5Β ᾿ἰπβύδι ΠΠΘΠΑΪΟΙΪ 56. γυὉ ΟΥ̓ΠΔΤΘ, 608 ῬΆΠΠΟΒ ἃ {Π10 πιιι- 
ὑπ} νυ]. ΒΕ. 

ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ ---Ἴ Οἷς, Ηοτοά. Υ. 12, σχευάσαντες τὴν ἀδελφεὴν ὡς 

εἶχον ἄριστα; Ζο5ορῃ. Β. 7. 1. 0. 17. παρὴν --- ὡς οἷόν τε ἦν βασιλικώ- 
τατα χεχοσμηκὼς ἑαυτόν. Ῥ]αΐ. ὅγηημ. 220 Β. ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου. 

Μᾳ. 978, πρεσβυτέρων τινῶν οἵων ἀργαλεωτάτων. 

ἐνσχεύσασϑαι ΟἿ. Βδη. δ28. ὁτιή σὲ παίζων “Ἡρακλέα ᾿νεσχεύασα. 
Ἡοιοῦ, ΙΧ. 22. ἐνεσχεύαστο γὰρ οὕτω. ῬΊαὐ. ΟΥῦ. 59 Ὁ. οἷα δὴ εἰώϑασιν 
ἐνσχευάζεσϑαι οἱ ἀποδιδράσκοντες. 1. ᾳ. ἐνσχευάσαι ἐμαυτόν. ΟἿ, ΝΡ. 

1000. στεφανωσάμενος χαλάμῳ λευχῷ. 880. ὧν --- ἀπεχείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ 
οὐδ᾽ ἠλείψατο. Τ,γ8. 100. πορπαχισάμενος --- ἔβα. 80. χᾷτα ξαίνειν ξυζω- 

σάμενος. ΤῊ. 000. ξυζωσαμένας. Εἰ]. 1082, ταινίωσαι. ῬῚ. τ0Υ. ἐνεχα- 

λυψάμην. ῬΊΙαῦ. οοτῃ. 11. 089. χαὶ φοινιχίσι Σαρδιαχαῖσιν χοσμησάμενοι 

χατάχεινται. Ἐπτ. ΑἸΟ, 101. εὐπρεπῶς ἠσχήσατο (80. ἐσϑῆτι). 1140. πρὶν 

ἂν ϑεοῖσι τοῖσι νερτέροις | ὡς ἐψα μρμαν ἀρ 

ϑοῖιοῖ. ἐνσχευάσασϑαί με: ᾿Αντὶ τοῦ πτωχιχὴν ζυν οεῖς ἐσθῆτα, ὡς 

ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐλεεινότατόν μὲ χαὶ ἀϑλιώτατον εἶναι δοχεῖν. τὰ γὰρ 

σεμνὰ τῶν σχημάτων καὶ φϑόνον ἐπάγει. 

885. τί ταῦτα στρέφεις ---;}Ἱ Θυϊὰ 510 ὑοΥρὶνοΥβασ βΡ ΟΥ, Πδη. 907, 
στρέφειν, ἐρᾶν, τεχνάζειν. Ἐπτ. Ηθδο. 750. τέ στρέφω τάδε; | τολμᾶν 
ἀνάγκη. ἘΠ]. 1020. οὐ γὰρ δεῖ στροφῆς. Βδῃ. 770. ΡΙ. 1164. 

᾿ τεχνάζεις] Οἷ. ΤῊ. 94. ἤδη. θῦῦ. Τλοη. ῥ. 1317. τεχνάζει βουλόμενος --- 

λαβεῖν ἀργύριον. Ηϊπο τεχνάσματα ΤῊ. 198. 
πορίζει τριβάς) Οἵ. Π6πι. ». 1207. τοιαύτας προφάσεις ποριξομένους οἷο, 

Το. 1. 141. σχολῇ αὐτὰ (τὰ χρήματα) ποριζόμενοι. 

τριβάς]  οτὰ5. Οἵ, βορῃ. Οϑᾶ. ᾿. 1100. ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἐς τρι- 

βὰς ἐλᾷ. Ἀπύ. 77. μὴ τριβὰς ἔτι. 
ϑοϊιοῖ. (τέ ταῦτα στρέφει: ᾿Αντὶ τοῦ τεχνάζῃ, μεταβάλλῃ, καὶ μετὰ 

τέχνης καὶ ποικιλίας προσέρχῃ.) 

388. λαβὲ --Ἰ ΟΥ, αν. Οὐ. 407. τένα σχότον ] λάβω προσώπῳ; ποῖον 
πίπροσϑεν νέφος 1 ϑῶμαι γερόντων ὀμμάτων φεύγων χόρας; ΤρΡᾺ. 

Τ, 1026. ὡς δὴ σχότον λαβόντες ἐχσωϑεῖμεν ὥν. ΕἸ. δ40. 
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ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχα] Μοὰ απἰάθηι δ πι5ἃ. ΑΠρΊΙΟΘ, ἔον τ πηαὺ 1 ΟδΓΘ. 
Οἵ, 1.05. 714. Βδη. 189. 1024. 1118. προ]. 110, 567. 

. παρ᾽ Ἱερωνύμου] Μα]ὰ5 Βῖο αἰ ΠυσϑιηθΟΡοθιβ οταῦ, ΧΟπορηδηθ ΒΠ188. 
σε Νὰ. 348. ἢν μὲν ἴδωσι χομήτην ] ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων͵ 
οἷόν περ τὸν Ξενοφάντου. Ὁϊ 5601: Ἱερώνυμον δὲ λέγει τὸν διϑυραμβο-. 

ποίον. --- λάσιον δὲ εἶχε τὸ σῶμα. 
ϑοθοί. παρ᾽ ἹΙερωνύμου: Οὗτος ὁ ἹΙερώνυμος μελῶν ἔστι ποιητὴς καὶ 

τραγῳδοποιὸς ἀνώμαλος (χαὶ ἀνοιχονόμητος διὰ τὸ ἄγαν ἐμπαϑεῖς γρα- 

φειν ὑποϑέσεις χαὶ προσωπείοις χρῆσϑαι" ἐδόχει δὲ χροτεῖσϑαι. ἔκωμῳ- 

δεῖτο δὲ ὡς πάνυ κομῶν. διόπερ Ἄϊδος κυνῆν ἔφη αὐτὸν παίξας κωμῳ- 

δικῶς ὡς χουριῶντα.) ; 

800. σχοτοδασυπυχνότριχα) Οἵ, ΤΠ Θοον, Ὑ11. 156, λασίοιο δασύτριχος --- 

τράγοιο. Οοπέον ἰϑύϑριξ, Ἠετοά. ὙΠ. 70. ὀρϑόϑριξ, ΑΘ50. πο. 82.. 
λευχόϑριξ, Αν. 971. ψαφαρόϑριξ, οι. Η. Ῥδπ. 32. 

Ἄϊδος κυνῆν] Ῥτογοιθίθτη δῦ ϊδος κυνῆ, οὐ 5ρῃϊῆοαῦ ἀορασίαν, αὖ 
ΘΧροπῖὺ 560}0]. δᾶ Ῥίπα. Νβιῃη. Χ., 1. 6. ἱπ ν 151} 1110 θη, ΤΙ σα ΘΥΡῸ 

Ἄχίδος χυνῆν λαβεῖν βἶνο προβαλέσθαι αἱ νἱάθ 1} ποη νοϊαπῦ. ἘασΊ ρα Ϊ5 
5680]. δᾷ ΠΠπ ἴῃ Ογοβϑύ. 467. τένα σκότον λάβω προσώπῳ; 5ουϊθὶῦ ποίαν 
Ἄιδος κυνῆν χαὶ ποῖον νέφος προβάλωμαι, ἵνα μὴ ὁρῶμαι οἷο. Οομπιῖ- 

οα5 Ποὺ Ἰοοο ἀϊσοσθ γαϊύ: ῬῸῚ πη Ἰίοοῦ ἴω [6 ᾿πγοϊγὰβ ΡϑΠΗΪΒ οὖ Π6Ο 

γἱ οὶ ροββίβ, γϑαὺ ἩΪΘγοπ μη ἴδοῖθβ ργὰθ Ρ11Π15. Ὑἱἀου! ποι ροΐοβύ. ΒΕΒΑ. 

Οἵ Ησπι. 1]. ἐ. 844. αὐτὰρ ᾿4“ϑήνη 1 δῦν᾽ δος χυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος 

Ἄρης. Ἠδεδοᾶ. ϑ'οαῦ. 220, δεινὴ δὲ περὶ χροτάφοισιν ἄναχτος ] κεῖτ᾽ “41͵ἴδος 
χυνέη νυχτὸς ζόφον αἱνὸν ἔχουσα. Ῥ]αί. ΒΘΡρ. 612 Β. ἐάν τ᾽ ἔχῃ τὸν 
Γύγου δαχτύλιον ἐών τε μὴ, καὶ πρὸς τοιούτῳ δακτυλίῳ τὴν “41δος κυνῆν 

Τπιοΐδη. Βὶ5 δοῦιβ. 21. εἰ γοῦν τις αὐτοῖς τὸν τοῦ Γύγου δακτύλεον 

ἔδωχεν, ὡς περιϑεμένους μὴ ὁρᾶσϑαι, ἢ τὴν τοῦ Ἄϊδος κυνέην, οἷα. 

Ἀρο]]οά. ΒΙΡ0]. 1. 2. Κύχλωπες τότε “1ιὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ κεραυνὸν, 

Πλούτωνι δὲ χυνῆν. οὗ πιοχ 4. εἶχε δὲ (ΡοΙδθι8) χαὶ τὴν 11δος κυνῆν. 
Δ6.Π]|. Ταῦ. 1Π. 7. ὁ πῖλος δὲ ὑπηνίττετο τὴν ᾿4ἴδος κυνέην. ἈΡοΒίοΙ. 
1. 80. δος κυνῆ: ἐπὶ τῶν χρυπτόντων ἑαυτοὺς διά τινων μηχανημάτων. 
ταύτῃ Περσεὺς χρησάμενος τὴν Γοργὼ ἐδειροτόμησεν. Αϊπ|116 δάδρίαπι οδβῦ 

Σφενδόνη Γύγου, Ἀγροβῦ. ΧΥ͂. 856. ΟἿ οὐΐαπι δα Ἐν. 858. Θύρσου κυνῆ. 

801. μηχανὰς τὰς Σισύφου] ΟἿ, βόρῃ. Ἐν. 165. ὦ πάντα πράσσων, ὡς ὃ 
Σίσυφος πολὺς ἔνδηλος ἐν σοὶ πανταχοῦ. ΑἸοΙρῃγ. 11. 8. ἔδοξεν οὖν 

Σισύφειόν τί μοι βουλευσαμένῳ βούλευμα ἐλϑεῖν οἷο. ΟΥα. Μοῦ, ΧἼ]. 91. 
ἐβαηραΐμο οτϑύαυβ  Βίβυρμΐο, ἤατύϊδαθπο οὖ ἔγδπαο βίπ1}}1}- 
τη 5 1111.᾿ 

ϑο]οῖ. τὰς Σισύφου: “ριμύν τινα χαὶ πανοῦργον παραδεδώχασιν οἱ 
ποιηταὶ τὸν Σίσυφον, διὰ μιᾶς λέξεως παρ᾽ Ὁμήρου [1]. Ζ. 168.1 δεδὲ- 
δαγμένοι “ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσχεν, ὃ χκέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν." 

809, ΟἿ, ΕἸ. 318, ἀγὼν ((. ἁγὼν) πρόφασιν οὐ δέχεται. Ῥ]αΐ, Οταῦ, 491 Ὁ 
οὐ μέντοι μοι δοκεῖ προφάσεις ἁγὼν δέχεσϑαι, ἀλλὰ προϑυμητέον ταῦ 

διασχέψασϑαι. Τιορσρ. ΥἹ. Τῦ1 Ὁ. ἀγῶνα προφάσεις οὐ πάνυ δέχεσϑαι 

Ἡνρουϊᾶ. 9. 22. ἡ γὰρ τοιαύτη αἰτία οὐ παραδέχεται σχῆψιν οὐδεμίο 
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οὐδενὸς οὐδ᾽ ὑπωμοσίαν. ΑἸοΙρῃν, 1. 89. χαὶ γὰρ οὐ φιλεῖ προφάσεις 

ἀγών. Ῥλπατ. ΤΡ. Τ΄. 121. τολμητέον" ] μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχῆ- 
“γιν φέρει. Ἐρἰδῦ. ὅοον. 14. Τήραμ. Οὐ. ΠΙ. 860 Ν᾿. Ζθπορν. 1. 41. (θῖααθ 

τ Τιουίβο}}.) 11. 456. γὼν πρόφασιν οὐχ ἐπιδέχεται οὔτε φιλία. (Θὰϊ γτο- 

᾿ς ψοΥθ θη Ἰοοαθίοπο [Ὀγ60 Δαβου απ.) 
Ο ϑοΐιο!. σχῆψιν: Ἤγουν πρόφασιν. Ιοῦ. 

803, Εχ ΤΟΙΘΡΠο ἘπυρΙ 15. (ΕἾ. 715.), ὥρα σὲ ϑυμοῦ χρείσσονα γνώμην 
ἔχειν. Οἱ, ΤῊ. 1189. 1228, ῬΏΠΥ11. Π|. 857. ἀφαιρεῖν ὥρα ᾿στὴὲν ἤδη τὰς 

τραπέζας. 

804. βαδιστέ᾽ Μ᾽ ΥθΑ Πα Παμηογο ΡΠ] ΤᾺ} γοαπθηίαπύ Αὐδιοὶ ὑοβῦθ (ὐΘΡῸΥ. 

ΟοΥ. Ρ. ὅ83. Οὗ, 480. ἐμπορευτέα. Τ,γ8. 122. ἀφεχτέα. 412. πλευστέα. 450. 
ἡττητέα. ΝᾺ. 727. οὐ μαλϑακιστέ", ἀλλὰ περικαλυπτέα. Βιαπι. 1180. ἀχου- 

στέα. ῬῚ. 1080. ξυνεχποτέα. ὅορ)ι. Οοά. Ο, 1420. συγχωρητέα. ἈΑπύ. ΟΥγ. 
ἀμυντέ᾽ ἐστί. 678. ἡσσητέα. Ἴππο. 1. 79. πολεμητέα τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἶναι. 

ΥἹΙ. 25. πλευστέα εἶναι. 
ὡς Εὐριπίδην] Μυΐαΐα πὶ βοθηὰ οπίοπα ταν ἀοιητ5 Εν] 1415. 
βοῖνοῖ. Καί μοι βαδιστέ ἐστίν: Μεταβολὴ γέγονε τόπου ὡς ἐπὶ τὴν 

οἴχίαν Εὐριπίδου. βαδιστέα δὲ ἀντὶ τοῦ βαδιστέον. (τὰ δὲ τοιαῦτα σχη- 

ματίζουσι χαὶ πληϑυντικῶς λεγόμενα. χαὶ ἐν Πλούτῳ [1080.] “᾿συνεκπτοτέ᾽ 

ἐστί σοι χαὶ τὴν τρύγα." ἀντὶ τοῦ συνεχποτέον. χαὶ Θουχυδέδης [1. 19.] 

“πολεμητέα τοῖς ᾿ϑηναίοις εἶναι." 

805, Θοῖοῖ. τίς οὗτος: Τοῦ “ΤΠικαιοπόλιδος χρούσαντος τὴν ϑύραν 

Κηφισοφῶν ὑπαχούει. 

800. οὐχ ἔνδον ἔνδον ἐστίν] Ειάοῦ ΕασὶρΙ θη, απὶ βᾶθρο πὰὸ ὀξυμώρου 

ἤρσαχα αὐϊύαν, αὖ ἴῃ ΑἸοοϑῦ. 021. ἔστιν τε χοὐχ ἔτ᾽ ἐστίν. ΒΕΒΑ. Οὗ, ᾿πν. 

Ηδο. 500. ὁ δ᾽ οὐ ϑέλων τὲ χαὶ ϑέλων. ΟΥ., 809. τὸ χαλὸν οὐ καλόν. 
902, ᾿“ργεῖος οὐκ ᾿ργεῖος. ῬΈοΘοΙ. 279. πέποιϑα μέντοι μητρὶ κοὐ πέποιϑ' 
ἅμα. 807. φρονῶν εὖ χοὐ φρονῶν ἀφιχόμην. 1510, σὰ δ᾽ ἔρις οὐχ ἔρις. 

Ττιοδά. 1222, ϑανεῖ γὰρ οὐ ϑανοῦσα. ΑἸορϑῦ. 142, χαὶ ζῶσαν εἰπεῖν χαὺὶ 

ϑανοῦσαν ἔστι σοι. ΧΟ. χαὶ πῶς ἂν αὑτὸς χατϑάνοι τὲ χαὶ βλέποι; 

Βδοοι. 382. νῦν γὰρ --- φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. Ἠθ]. 188. τεϑνᾶσι χοὐ 

τεϑνᾶσι. Τρῖι. Τ΄ Ὁ12, φεύγω τρόπον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἑχών. Τοπ. 1444. 
ὁ χατϑανών τε χοὺ ϑανὼν φαντάζομαι. Ηΐρρ. 6012. ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ 

δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 1034. ἐσωφρόνησεν οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν. Απάγ. 420. 

δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ. ΑΘΒ0ῃ. Αρ. 1028, οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε. Τηοοτί. 

ἃν». δον. ΕἸ. 74, 27. ματαιός ἐστι καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖ. Ἐφ. 1120. 
ὁ νοῦς δέ σου παρὼν ἀποδημεῖ. ῬΊ]αῦ. οοπι. 11. 0170. ἀτὰρ οὐ λαχὼν ὅμως 
ἔλαχες, ἢν νοῦν ἔχης. Ἰποογῦ. ἃρ. ΞΟ". ΕἸ. 8, 1. ἃ δεῖ παρὼν φρόντιζε, 

μὴ παρὼν ἀπῇς. ““ϑδαπῦ παρ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν, ἀᾶθ ογρδὶῦ ΟὉΠΉΪΟΙΙΒ 

ἰπ βαπ. 1448, απᾶ]ὰ Αραῦμο ἀαοααθ δἀδιμανὶῦ, οα}85 πάρεργον ἔργον 

πούιμπι οβί." (Β8Κ}.) 
γνώμην ἔχεις] 1. 6. τὰ 6π ὅθ πι. ΑΠΡΊΪΟΘ ἀπάοτβύδηἀϊη, 56η86. Ο 

68}. θά. λογίδιον γνώμην ἔχον. Ἐϊ60], 629, 

ϑοϊιοῖ. οὐκ ἔνδον: Οἰχείως ἐξομοιοῖ τὸν οἰχέτην τῷ δεσπότῃ. τὸ δὲ 
εἰ γνώμην ἔχεις ἀντὶ τοῦ εἰ φρόνιμος εἰ χαὶ συνετός. 
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898. ὁ νοῦς μὲν ἔξω] ΟἿ, Επτ. Τοπ. 251. οἴχοι δὲ τὸν νοῦν ἔσχον ἐνϑάδ᾽, 
οὖσά που. Ἐπ. 1119. ὁ νοῦς δέ σου παρὼν ἀποδημεῖ. Ἤον. Ερ᾿δύ. 1. 12. 18 Ά 
“ἀππη ῬΟΓΘΡΤΘ οϑῦ ΔΗ Πητ5 51Π6 ΘΟΥΡΟΓΘ ΨΘΙΟΧ.᾽ 

ξυλλέγων ἐπύλλια)] ἕδη. 849. ὦ Κρητικὰς μὲν ξυλλέγων μονᾷ δία 1297. ̓ 
σιόϑεν ξυνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; Ῥϑδο. 890. ξυνελέγοντ᾽ (- γον) ἄνα- 

βολὰς ποτώμεναι. ϊαοηύιν Εατ]ρΙαἰβ. ἐπ ύλλιεα 56 νϑυβί οι} ἰδηη οὶ (Ἰαμ- 
βεῖα 5610]. Β6 πδ.ῖ011 Οἷο. Ταδβο. .) οἰΐδπι Ῥαὸ. ὅ82. Βδη. 942. Ἐοτπᾶσο 
ὕπιη ἐσπύλλιον αὖ εἰδύλλιον, βρεφύλλιον. 

ϑοϊοῖ. ὁ νοῦς μὲν ἔξω συλλέγων: (Σχώπτει πάλιν τὸν Εὐριπίδην διὰ 

τὸ ἐν τοῖς λόγοις εἶναι συλλογιστιχὸν χαὶ οὗ ἂν λέγῃ τὸ ἐναντίον πάλιν͵ 
χατασχευάζοντα, οἷον [ΗΐρροΙ. 612.1 

“ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
οἷον αὐτὸς μὲν ἔσω ἐστὶν, ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ συλλογίζεται τῶν ἔξω τι 

καὶ μετεωρίζεται. (παρατηρητέον δὲ ὅτι ὁ Εὐριπίδης ἐνταῦϑα νοεῖται τὸ 

αὐτός. ἐπύλλια δὲ Ἰαμβεῖα. Ἄλλως. μηρικῶς" ὃ γὰρ ποιητὴς διώρισε, 

τὰς ψυχὰς πρὸς τὰ σώματα, εἰπὼν : 

“ἐ πολλὰς δ᾽ ᾿φϑίμους ψυχὰς ἄϊδι προΐαψεν 

ἡρώων, αὐτοὺς δ᾽ ἐλλώρια τεῦχε χκύνεσσιν.᾽" 
οὕτω χαὶ ὁ ᾿ἀριστοφάνης" εἶπε γὰρ “ὁ νοῦς μὲν ἔξω, αὐτὸς δὲ ἔνδον." τὸ 

δὲ) ἀναβάδην ἄνω τοὺς πόδας ἔχων ἐπὶ ὑψηλοῦ τόπου χαϑήμενος. (κακο- 

σχόλως δὲ εἶπε. τρυγῳδίαν δὲ εἶπεν ἀντὲ τοῦ κωμῳδίαν, διὰ τὸ τοῖς ; 

νιχῶσι χωμιχοῖς τρύγα δίδοσθαι, τουτέστι νέον οἶνον.) 

999. ἀναβάδην] ὅ6101. ἐπὶ ὑψηλοῦ τόπου χαϑήμενος. Οιδδὶ Ρ6Γ πηδο- 

πᾶ οβύθπ ϊξινῦ ΕΤΙΡΙ465, αὖ ϑοοιαίθ ἴθ ΝΌΡΙΡαΒ 218, ἐπὲ χρεμάϑρας. 

ΒΕΝΑ. ἀναβάδην ποι τϑοῦθ ἰηζουρτούαπ: 5080]. Ὑ146 δὰ ΡΙ]Ιαῦ. 1128, ΠΙΝΏ.. 
ΒυϊάαΒ, ναβάδην" ἐφ᾽ ὕψους. ἄνω τοὺς πόδας ἔχειν χαὶ χοιμᾶσϑει. 

᾿ἀριστοφάνης" Νυνὶ δὲ (Ρ]. 1194.) οἴ. ϑαπδι8β οϑῦ, ΒΌΣΒΌΙΝ ΡΟΥΘ ΟΥ 5 

ΡΘαϊθα5, Απρ]ϊοθ τ 1655 (66) αρΡ. ΟΥ, ΡΙ]. 1128. νυνὶ δὲ πεινῶν 

ἀναβάδην ἀναπαύομαι (ὈΪ 568Π01: ἄνω ἔχω τοὺς πόδας χοιμώμενος). ᾿ 

ῬΙαΐαγοη. ἀ6 ἴουτύ. ΑἸοχ. Σαρδανάπαλος δὲ, ἀνὴρ πεφυχὼς, ἔξαινεν οἴχοι, 
πόρφυραν ἀναβάδην ἐν ταῖς παλλαχαῖς χαϑήμενος. Αἴμρη. ΧΙ. δ28 Ὁ. 
μετὰ τῶν παλλαχίδων ξαίνοντα πόρφυραν, ἀναβάδην μετ᾽ αὐτῶν χαϑη- 

μένον. Ὥϊομπ. ΟἾγΥ5. Οὐ. 02. χαϑῆστο ἐπὶ χρυσηλάτου χλίνης ἀναβάδην. 

ΝΟΙΙ ἰρισαν ἀθ τηδοηΐπα ὑπθαΐγα}} βαβροηβ οορὶαγο, απ8}}8. οσαῦὺ χράϑη 

(ΡΟ]]. ΤΥ]. 120.) δαῦ χρεμϑρα ϑοογαίϊβ ἴπ ΝᾺΡ. 218, ΑἸ} (Βε. ΜᾺ1]]. οἴο.). 

τηΐπτ8 τϑοΐθ οχρομαηῦ ἴῃ ΒΌΡΟΥΪΟΥΪ ρᾶτύθ δοάϊατπῃη (ἈΑΠρΊϊοο ὑὈΡ-᾿ 

508 115}, Ὁ] ἀοσπηῦ ᾿πΠῆπμηδ6 ΒΟΥ 8. ΠΟΙΉΪΠ 68, 601]. γν. 409. χαταβαίνειν δ᾽ 
οὐ σχολή. 411. Οοπίον ν. ἀναχεῖσϑαι (ἴο 116 ἀρ), απο ΤᾺΤῸ ὈΒΌΓΡΑΙΙ τποποῦ, 

Αὐμομδθιβ 1. Ρ. 28.. Εοάθιηη βθῆβιι χαϑημέψον ὑψηλῶς αἰχιῦ ῬΒογθογαΐθβ.. 

11. 270. Ἡφιηβίθυ βῖτπβ (ὦ ἩΘΒγ ἢ. Ρ. 318.) οοιηρᾶταῦ περιβάδην (ἃ ὑτ 11 - 
απ ῬΡοβιθῖβ δυῦ οἰτοὺπιη οῦΐβ ρΡϑαϊθι5), διαβάδην (αἰνὰ οδῦϊδι 

Ῥϑάϊθα5, ΑΠΡΊ. δύσι, 1. ᾳ. ἀμφιπλὶξ, δύγαϊθ. Π|. 788, ῬΙαῦ. Αὐΐαχ. 18.) 
χαταβάδην (ἃ 6}}}15518 Ρ6 4105), ἀναβάδην (16 πη Ἶ 9 Ὑ ΡΟΥΤΘΟΥΒ ΒΌΓ-, 

51π| ΡΘα 5). δῖ προβάδην (ἈΠρῚ]. δύορρίπρ ον νἂν α) Πδῃ. : 
ὀρϑοστάδην (ϑὑδπαϊπρ ἀρτὶρὶ) Αθβοῖ. Ῥτομπι. 82, περιβαίνειν ῬΙαῦ 
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ΤΙ. 218 Ε. διαβῆναι (γα αἰ θτι5 ἀΙ νᾶ] αὐ 15 βύδτθ) Εαᾳ. 77. Ηοπι. 1]. μ΄. 

458. Τγτιί. 7, 21. Χροη. Ἐφ. 1, 14. συμβαίνειν (Ρ6 αϊ]θὰ5 οοπ͵πποῦϊβ 

 ρὐδγ6) Ηἰρρ. ΟΙΠο. 740. ἀντιβῆναι (ΟΥ αγ1 θῈ85 ΟΡ π᾿ 1) Βδη. 202. ὙιάΟ 

Κυρίου! ποίδτη οὖ ὙΥ γύξθη». δα ΡΙ]υῦ. Π. 386 Ὁ. ΟἿ, οὔϊαιη φοράδην οὐ 

ΒΠΏΡ]οχ βάδην. Περιβάδην ΡΥ ἀμφιπλὺὶξ οὀχρ!οαῦ ῬΟΙχ 11. 172. μὲὺ τὸ 

ὑπαλλάξαι τοὺς πόδας 111. 15. ΑἸ εϑὺ ἄνω χαϑῆσϑαι. απ. 280, 1. 

πᾶς ὁ δῆμος ἄνω χαϑῆτο. Νοίύαθινγ δαῦθπι ἢϊὸ βαρίπα πορ]ρϑηύ Εατὶ- 

Ῥἱα]5. πῃ ὑγαροθα 15. ΘΟ ΒΟΥ ΒΘ ΠΕΑΙ5. 

400. “Πππὸ ν6] δ] αβιη 04] ἸΟΟι ΠῚ γΘΒΡΟΧΙ586 υἱἀθύαν ΟΥρθπ 68 ο. (615. ὙΠ]. 

' Ρ. 720. οἄ. ἀθ ’ὰ ἤπθ, ου)ὰθ νϑυῦρθὰ οοηΐογὶ Καυβίοσιβ, Εὐριπίδης δὲ ὑπὸ 

Ἀριστοφάνους χωμῳδεῖται ὡς ἀχαιρορρήμων διὰ τὸ πολλάκις περιτεϑει- 
χέναι λόγους δογμάτων ὧν ἀπὸ ᾿ἀναξαγόρου ἤ τινος ἔμαϑε τῶν σοφῶν 

βαρβάροις γυναιξὶν ἢ οἰχέταις." (ΒΑΚ1.) 

ος οϊοῖ. ὦ τρισμακάριε: Θαυμάζων τὸν Κηφισοφῶντα ὁ “]ιχαιόπολις ἐφ᾽ 

οἷς εἶπε τοῦτό φησι. χαὶ Ὅμηρος “τρισμάχαρες [04. Ζ. 165] «Ταναοί." 
401. ὅϑ᾽ ὁ δοῦλος --} 1. 6. ὅτε ---, ὉΠ ΒΘΥΥΤΙΒ 6718 (68}88 567- 

ΟΥα8) οἷο. Οἵ, ΝΡ. 7. Οἀτριῦ ᾿παυιριάθηι, αὶ ΒΘΥΥῸΒ. ἴῃ [Ὧ}01}}18 ἀοοίϊα8 

οὐ δοιξιιβ ααδπι ΡΙῸ δου ὀᾶρῦι οὐ οοπαϊοπο Ἰοᾳαθηΐθβ ἱπαποργοῦ. 

(το ποιηῖπο ὑδηρὶψαν Ταυ ]ΡΊ 65. οὐϊαιη απ. 949), 

σοφῶς) 1. 6. φιλοσόφως, ΡἈ1]ΟΒΟΡὮΪΟ6. 6 τὸ οἵ. ἤδη. 949. 
ϑοῖιοῖ. ὅϑ᾽ ὁ δοῦλος οὑτοσί: “ΠΙἰὰ τοῦ δοχοῦντος ἐπαίνου διαβάλλει τὸν 

Τὐριπίδην, (ὅτι δεινοὺς εἰσάώγει τοὺς δούλους ἐν ταῖς τραγῳδίαις.) 

402. ἀλλ᾽ ὅμως]. Οἵ, 9506. Νὰ». 1368. Ευγ. ΟΥ. 224, Α]ο. 368. ΗΙρρ. 358, 
Ῥη. 448, 1460. Η6ο. 831. ΕἸ. 768. Ττο. 8374. ΤΡῈ. Α. 904. 

404. Ηιϊιΐῖς νϑυβίοι!ο δἀἀοηάαμπι απο βοααϊαν ἀλλ᾽ οὐ σχολὴ, αὖ πηοπαὶῦ 

Ἐ Ζβοῖπ5, αἰνϑυθογιπι ᾿π θυ ΡΟ] ]αὐϊοπ ἰδοῖα (πὰ}}5 Πὖ ἴῃ Βδη. 0604---Θθ0. 

Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον] Οἷ, Νὰ. 80. φειδιππίδη, «ριδιππίδιον. 304. 

ὦ Σώχρατες, ὦ Σωχρατίδιον. 222, 2857. 1740. ΝᾺΡ. 132, παῖ, παιδίον. 
Ἤδη. 387. ΒΙ1Π1ἃὰ αἰπηϊπυύνα ὑποχοριστιχὰ 5αηῦ Ξανϑίδιον Ἄδη. ὕϑ82. 

υρρινίδιον Τιγχ8. 812. “αμαχίππιον Α6ῃ. 1200. ᾿Ἑρμείδιον Ῥαο. 924. 

Βοιωτίδιον ΔΟΙ. 8172. Πηγάσιον Ῥαο. ΤΌ. “1ημίδιον Ἐπ. 720. 1199. “ημα- 

χίδιον Ἐφ. 828, 
ϑοϊοῖ. (Εὐριπίδιον: ᾿Ερωτικὰς μιμεῖται φωνάς. οἱ γὰρ ἐρῶντες εἰώϑασι 

τοὺς ἐρωμένους ἐρωτιχῶς δι᾽ ὑποχοριστιχῶν χαλεῖν.) 

400. ὑπάκχουσον)] Οἷ. Τ,.Κ.8. 8728. 65ρ. 213. ῬΡῬ]αί. Ῥμδρα. ὅ9 τ. ὁ ϑυρω- 
ρὸς, ὅσπερ εἰώϑει ὑπαχούειν. Χοη. ϑγιμηρ. 1. 11. χρούσας τὴν ϑύραν εἶπε 
τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ---. Ἀοῦ. Αγροβῦ. ΧΙ]. 18. χρούσαντος δὲ αὐτοῦ 

τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε παιδίσκη ὑπαχοῦσαι. 

ϑοϊιοὶ. εἴπερ: ὑπήχουσας δηλονότι. Ἐ. 
406. “Πκαικόπολις} ΟἿ. ΡΙπα. Ρ. ὙΠ]|. 80. ἁ διχαιόπολις --- νᾶσος (ΛἈθρ1π8). 

“Χολλείδης Χολλεῖδαι Ἀδροϊαϊθ δὰΐ Τιθοη 1415. ἐστὶ θα Ῥᾶστιθ ἔαϊύ. Υ͂. 

δίορῃ. ΒγζΖ. ἴῃ Χολλέδαι. Χολλείδης τοοῦο Ἰορτζαν ΤΥ β. Ρ. 481. ΟΠ ΔΠαΙου. 

1π80 1. ΟΥ̓ΠῚ. 
ϑοῖιοῖ. Χολλίϑης ἐγώ: “ῆμος τῆς ΔΑϊγηΐδος φυλῆς. ἢ παίζει διὰ τὸ 

χωλοὺς εἰσάγειν. 

᾿ς 407. ᾿ο πιοπομιθίτο νυ. δα Νὰ}. 1233. 
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ϑοῖιοῖ. (οὐ σχολή: Ἔν ἐχϑέσει μονόμετρον Ἰαμβιχὸν, μεϑ᾽ ὃ ἐκϑέσεις 
εἷς στίχους Ἰαμβικοὺς ἀχαταλήχτους τριμέτρουρ.) 

408. ἐχχυχλήϑητ᾽] ῬΟ]]ὺχ ΤΥ͂. 128, χαὶ τὸ μὲν ἔχαύκλημα ἐπὶ ξύλων , 

ὑψηλῶν βάϑρον, ᾧ ἐπίχειται ϑϑόνοθη δείχνυσι δὲ τὰ ὑπὸ σκηνὴν ἂν ταῖς 

οἴχίαις ἀπόρρητα πραχϑέντα. χαὶ τὸ ῥῆμα [ἀπὸ] τοῦ ἔργου καλεῖται ἔχκυ- 

χλεῖν᾽ ἐφ᾽ οὗ δὲ εἰσάγεται τὸ ἐχκύχλημα εἰσχύχλημα ὀνομάζεται. Ἐδάρηη 
ἴοσο ὑγσδαϊῦ 5080]. Ηΐπὸ ρμοίϊα πτηθίαρμοτα εἰσχεχύχληχεν εἷς τὴν οἴχίαν 

γβρ. 1415. Τὰ ΤΏ ΘΒ. 96. 205. ἐχχυχλεῖται. οὗ εἰσχυχλεῖται Ἀραῖμο, αὶ 
τποπϊ Καυβίοσιβ. ΕἸ]. ᾿Εχχύχλημα ἀϊοοθαίαν τηδομῖπα ααδοάδτη τοΐαβ᾽ 

ΠΔΌΘΠΒ, ΟαἾ 5. ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΠΘ Τ65 ῬΟΡΆΪΟ βρρθοΐδπαδθ οχ] θοθαπύασ, ἰθϑίθ ῬῸ 

Ἰὰο6 ΤΥ.128. Ηΐης ἐχχυχλεῖν ΔΌΒοϊ αἴθ που ῬΟΜΙΙΙ ῬγῸ ἴῃ τηθαϊα Ἢ 

Ῥτοΐοτσθ ΒΕ. [6 τηϑοῃϊηδ βοθηΐοᾶ Θοογο]θιηδίθ υ. Επιβῦ, 9706, 16. ΕΥ̓ ΈΖΒΟΙ. 

δα ΤΏθ5πι. Ρ. 98--- 90. ΕἸαπῦ δαΐθπι ἐχχυχλήσεις φῬταρίοσοθα ΝΡ. 184. 222. 

ΤῊ. 2605. 277. Αδβοῃ. Οο. 9739. (ΤΙ 5680]: ἀνοίγεται ἡ σχηνὴ χαὶ ἐπὶ 

ἐγχυχλήματος δρᾶται τὰ σώματα.) ὅϑορῃ. ΑἹ]. 3844. (Ὁ Ϊ 5680}: ἐνταῦϑα 

ἐγχύχλημά τι γίνεται, ἵνα φανῇ ἐν μέσοις ὁ 4ἴας ποιμνίοις.) Ἀπύ. 1295, 

ὁρᾶν πάρεστιν" οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι. Επτ. Ηδοτο. 1029. 

ϑοίοῖ. ἀλλ᾽ ἐχχυχλήϑητι: Ἐὶ μὴ σχολὴν ἔχεις χατελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐχχυχλή- 
ϑητι, τουτέστι συστράφηϑι. ἐχχύχλημα δὲ λέγεται μηχάνημα ξύλινον τρο- 

χοὺς ἔχον, ὅπερ περιστρεφόμενον τὰ δοχοῦντα ἔνδον ὡς ἐν οἴχίᾳ πράτ- 

τεσϑαι χαὶ τοῖς ἔξω ἐδείχνυε, λέγω δὴ τοῖς ϑεαταῖς. βούλεται οὖν εἰπεῖν 

ὅτι χἂν φανερὸς γενοῦ. διὸ ἐπήνεγκεν 

“ἀλλ᾽ ἐχχυχλήσομαι, χαταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή." 

τί λέλαχας: ᾿Αντὶ τοῦ χέχραγας. (λαχεῖν γάρ ἐστι τὸ πονεῖν [φωνεῖν ΒΕΚΚ.]. 

χαὶ ὃ ποιητὴς [1|. Υ. 211] “λάχε δ᾽ ἀσπὶς ὑπ᾽ αὐτῆς" " [1]. Ν'. 616] “λάχε 

δ᾽ ὀστέα" " χαὶ [04. 1. 85] “δεινὸν λελακυῖα"". τραγικὴ δ᾽ ἡ λέξις.) 

409. χαταβαίνειν] Ὠ Θ5οΘηάθτα (80. 46 Ἰθοίο), ἱ. 6. 46 Ἰϑθοῖΐο ρϑᾶθβ ἴῃ 

ἰουσδῖη ἀοηηϊίογθ (οἵ, δὰ 3599: ἀναβάδην). Βροῖθ νου δ ]8ὴ. ὧο βέϑρ. 

ἄον πη ἴτοπι ΠΥ ὁπ 6. ΜΙπὰβ τϑοῖθ, ορίποι, σϑτθαπὲ 8111 ΑΠρΊ66 ἐο 

5ὸ ἄοπῃ (ἀον π5ῦδ 1175). πο 5θηβὰ οοπίοστο 1ἰοθὲ Αοὺ. ἀροβύ. ΧΧ. 1. 

χαταβὰς δὲ ὃ Παῦλος (380. ἐχ τοῦ τριστέγου 5ῖνα ὑπερῴου) ἐπέπεσεν 

αὐτῷ --- ἀναβὰς δὲ καὶ χλάσας ἄρτον --- οὕτως ἐξῆλϑεν. 

410. λέλακας] οχ ἐταρίοα. ““1αχεῖν 0} δϑῦ Θου]ΘΟσ ἢ). Απηδὺ 1ἃ νου θα πΠι 
Επτρῖ 465 Ηἰρρ. δῦ. χῶμος λέλαχεν. ΟΥ. 162. Ηρο. ΟΥ8, 1110. ΕΠ. 1218 οὗ 
Ῥαββίιη. {ΠΠὈῸῚ δὸ Αὐιβίορμδμθβ ἢ ρᾶγοαϊα δαῦὺ ρΡαγαίσασορᾶϊα Ῥαο. 380, 

381. 388. Βδη. 97 οἱ ῬΙαί. 398. Τῃ οο]]οαπῖο ΤΙ οΔΘΟΡΟ 18 οὐ ἘαΤΙΡΙΩΙΝ 
Ὠΐς Ῥ]ΘΙΠΠΠ 116 ΒΘΙΙΠΟΠΘ, ΠΟῸῚ Πιθίτο, ἐγαρῖοο τὐϊδαγ, ν. ὁ. τὰ ποῖα τρύχη 

γ. 418. δύσποτμος γεραιὸς γν. 4190. λαχίδας ἜΣ γ. 423. ϑυσπι: ἢ 
πεπλώματα ν. 420. 1ὴ6 411|8 Ροβύθα υἱάθθῖπηιβ.᾽" (ΒΔ4Κ}.) 

ἀναβάδην}] ῬοᾶΙΡι5 5ΌΓΒῸΙ Ρουτθοῦϊβ ΕὙΙΒΟΒ]Π8, ΒΘΟΟ ΕΒ βομιοῖ 

Βοοῖο. Οὗ, δᾶ 399. ᾿ 
ποιεῖς] ποιεῖν Ὠῖο να]οὺ ΘΟ ΡΟΠΘΙΘ, 64πὸ βθηδα ποβίγαϊοβ ΔΙ απδπο 

ἀϊοππῦ ἕο τη Κ6. Ξρϑηβον 0]. 0. “ΤΊ 6 σοά οὗ Βῃορ μβουᾶβ ΤΊ ΥΤαΒ ἷξε 

ἀραᾶ, {ὕἷ)6)ο ὑδαρηῦ 6 ΠΥ ἃ5.11 οἂπ [0 πὴ 8 Κ 6.᾽ Οἵ, ἤδη. 1049, 
οὐ «»αίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σ᾽ ϑενεβοίας. 
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ΙΝ ΑΟΘΗΛΕΝ. ν. 408 --- 412. δύ 

ϑΒαῖιοῖ. ἀναβάδην ποιεῖς: «»αίνεται γὰρ ἐπὶ τῆς σχηνῆς μετέωρος. (τὸ δὲ 

ἀγαβάδην ἀντὶ τοῦ ἄνω τοὺς πόδας ἔχων.) 
411. Ῥοβῦ χαταβάδην Ἰπξογτοραύο18. βιριατη Ροβαΐ. 

οὐχ ἐτός] Ν ΟΠ ὑθπιθῦθ, ΠῸΠ 8ϊ1π86 οδι88. ΑΠΡΊΪΟ6, πὸ ΝΟΠΑ͂ΘΥ. 

Οὐ 418. Αν. 915. ΤΉ 6β:η. 921. Ἐ0]. 245, Ῥ]. 404. 1166. ΕἾ. 1106. ῬὨΙ]οὕδοΥ. 

 60Π|. Π]. 293. Απαᾶχῇ]. οομῃ. 111. 853. ῬΙαύ. Πρ. 111. 414 ἘΞ. οὐχ ἐτὸς πάλαι 
᾿ἠσχύνου τὸ ψεῦδος λέγειν. ὙἼΠΠ. δ08 Α. οὐκ ἐτὸς --- ἥ τὲ τραγῳδία ὅλως 

σοφὸν δοχεῖ εἶναι οἷο. 
οὐχ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς] ΝΟΠ ὕΘ 1676 (Π0Π 51η6 6,158) ΟἸα πα (05 ἴδ 018 

ἴῃ ροθ5ὶ πᾶ. Ηοὸο αἰοϊξ αὐἴα ἰπ Ἰϑοῖο οἸαπαϊ οὐ ἱπῆστηϊ ἰηβύδυ σϑουθαῦ. 

ΝΟΙῚ ἄθ πουοῖθαβ 6785 ὑγᾶροῖβ 46 Ἰθοῖο δ βοϊαπιὶ δ θη ρι5 οὖ δα ΟἸΔαα 15 

Ταοῦ5. ὁοριίατο. Εαγὶρί θη ἴῃ ἤδη. 840. χωλοποιὸν ΔΡΡΘΙ]αῦ ΑΘΒΟΏΎΠΒ, 

φα]αᾶοη5 δα Ῥμῃϊ]οοίοίατη, ΤΙ Θραμη., οὖ ΒΟ] Θτορμοπίθπι, απιὸ5 1116 οἰαπο5 

 ρχῃϊρυοταῖ. Ηἷἴο δαΐθιη [δοοῦθ Τ᾿ ΟΔΘΟΡΟ] 8 ἰδ ΤῊΪΓΠΠ ΠῸῚ 6886 81 ἴγαοίο 

οὔτ ἱποοάδηῦ Εἰσὶ Ρ᾽ 415. Πθυθθ8, ἀπππὶ 6 ΒΡ] τηδομῖπα, ἴῃ απὰ 116 

ἀταροοαϊαβ βου] 10, ἀροϊάαπί. ΒΕ. Οἵ, Ῥδο. 140. ἐχεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς 

χαταρρύης | ἐντεῦϑεν, εἶτα χωλὸς ὧν Εὐριπίδη ) λόγον παράσχῃς καὶ τρα- 

γῳδία γένῃ. Νορ]ροπίϊα ἐαπύππι ΕσῚ Ρ᾽ 415. ᾿π [0118 ΘΟ η ΒΟΥ θ6 πα 15 ποίατὶ 

νἱἀούαν. Οἵ, δὰ 399. 
ϑοῖιοῖ. ἐξόν: “]υνατοῦ ὄντος. Υἱοῦ. 

412. τὰ ῥάχι᾽ ἐκ τραγῳδίας] “ΑΘοΥθ 6. ΡουβυυηρῚῦ Εαυ ρ᾽ θη ατιο ΤΘΡῸ5 

μΐο ἴπ βοθηδπὶ ἱπαπχουαῦ Ἰηθηαϊοο5. ἃ. οἰδιοβ (οἵ. ἤδη. 842, 1003.) οὐ 

 Ἰοουῖβ γοβϑίϊθιβ ᾿παπιΐοθ. ΚῚ Αὐἰβίορμδηϊ ογοαϊπηιβ (ν146 απ. 1003.}, ἴἴὰ 

ερὶὑ πατρί 65. ἕν᾽ ἐλεινοὶ τοῖς ἀνθοώποις «φαίνοιντ᾽ εἶναι. Ἐδ, ΠοΟ 5ὶ γΘΥΠΠῚ 
οδύ, αποᾶ ἐδπηθπ 776 ἴῃ ἀαθ ᾽πὶ γόον! ροΐθϑί, ἃ υθγὰθ ἈΚ 5. ἸΘρῚθ15 ἈΡ61- 

γανϊδ; 5864, ἀποα ἀο]οπάππι, ΠοΥιπὶ ἀγαμηδύιμη, Οδθποὶ, ῬΠΟΘΗΪοΙΒ, ῬΈΠ]ο- 

οἰοίαο, ΒΟ] ΟΡ ΠΟ 8, ΟἸΥ̓ΘΒΒΆΤ ΠῚ, 1Ππ|8,. ΠΌΠ]ὰπν βουναύαπι οϑῦ, ᾿ζὰ αὐ 6 

οοΥἐἶβ. ἀοοιπηθη 8 Ἰπα ]οὰπϊ ορρουυπιπιζαΐθμι πο Παρθαϊηπ8. 06 ἀπὸ Τὸ- 
ἸΟΡΟ βαβ οομβίας, ααΐ ἴῃ οαδίτα ΟὙΔθοοσ πὶ γϑηϊῦ “ΘΠ ἴο5, Βα θ} }148 

᾿ βᾶθρίι8 5(ο]α᾽. --- Εδπᾶθπι «πᾶπὶ ΑὙἸβίορ δ Π 65. το θεϊρὶῦ οοτηΐοιβ ΤΠηΟ- 
6105 ἴπ ΠΙοηγβιΖιιβὶβ 1ΠΠ|. ὅ98., τοὺς μὲν τραγῳδοὺς πρῶτον, εἰ βούλει, 

σχόπει ] ὡς ὠφελοῦσι πάντας" ὁ μὲν γὰρ ὧν [ὧν γὰρ Ὁ] πένης 1 πτωχό- 

τερον αὑτοῦ χκαταμαϑὼν τὸν “Τήλεφον [ γενόμενον ἤδη τὴν πενίαν ῥᾷον 

φέρει χτὲ," (ΒΑΔΚ}.) Οἷ, ΡῚ. 458, ἔσως ᾿Ερινύς ἐστιν ἐκ τραγῳδίας. Βαπ. 1008. 
πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας δάχι᾽ ἀμπισχὼν, ἵν᾽ ἐλεινοὶ Ι τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις «φραίνοιντ᾽ εἶναι. 1000. ἀλλὰ δαχίοις περιιλάμενος χλάει χαί φησι 

πέγεσϑαι. Ἐαυρ 65. νοβύθηη {γϊὔατη ἃς βογάϊ τη ᾿παυὔι5. ΘΟΠΒΡΙ οἰ σασ, [ἢ 
 Βαπὶβ 842. ΑΘΒΟΠΥ]5 Εἰσὶ ρ᾽ ἄθη 5ῖ6. ὁοπιρο]]αῦ, ὦ στωμυλιοσυλλεχτάδη 

Ὶ ᾿ ς ’ 

χαὶ πτωχοποιὲ χαὶ δαχιοσυρραπτάδη. 

τί τὰ δάχι᾽] Μοίσγιη οδῦ ὦ... τ. ΟΥ̓ Ῥδο. 740. ἐς τὰ δάκια σχώπτον- 
τας ἀεί. ἤδη. 1000. ἀλλὰ δακίοις οἷο. 400. χαὶ τὸ δάκος οἷς. Ρ]. 100. 

ὄψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάκη. εὖ δᾷ 1140. 
ϑοῖιοῖ. τὰ δάκια: Οὕτως αὐτὸν ἐσχευοποίησεν ἐν δαχίοις χαϑεζόμενον 

χαὶ ποιοῦντα τὰς τραγῳδίας. χωμῳδεῖ οὖν αὐτὸν ὡς πτωχοὺς χαὶ ταπει- 

γοὺς εἰσάγοντα τοὺς ἥρωας. 
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410. ῥάχιον] ΟΡβουῦνᾶ ΒΥ μοη πᾶ, ν. 489. δάχη. ν. 412. ῥάχια. ν. 482 
ῥαχώματα. ν. 425. λακίδες πέπλων. ν. 420. δυσπινῆ πεπλώματα. ν. 418, 

τρύχη. ν. 4381. σπάργανα. ΒΕ. ᾿ 

τοῦ παλαιοῦ δράματος] ΔΠΡΊΙΟΘ γοαάδβ, οἵ ὑπαὶ οἹὰ ἄτατη ἃ. Ὀϊοῖΐ 

δαΐθτη ΤΟ ]Θρ στη [ἈΡα] δὴ (490), αἀαὰθ ἰθγύϊο ἀθοΐμηο ἀηΐθ ἅππὸ ἀοούα οὐαΐ 

(Ο]. 80, 2). Ἐδάθιη δϑὺ νἱβ ἃτθϊου] ἴῃ 68ρ. 238. τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ' 

ἐχλέψαμεν τὸν ὅλμον. θ84. τοὺς τρεῖς ὀβολούς. ὅ00. χἀμέ γ᾽ ἡ πόρνη 

χϑὲς οἷο. 864. 1201. Ἐφ]. 292. τὸ τριώβολον. 22. οὔτοι παρὰ τοῦ μοι- 
χοῦ γε φήσεις. 1017. Ῥδο. 807. ἡνίκα τῶν τραγῳδῶν τὸν χορὸν εἶχον --- 

1140. τὴν χίχλην καὶ τὼ σπίνω. ΤῊ. δῦ8. ὥς τ᾽ αὖ τὰ χρέ᾽ ἐξ ζπατου- 

ρίων ταῖς μαστροποῖς διδοῦσαι 1 ἔπειτα τὴν γαλῆν φαμὲν --. 68. ἄχαρ- 

γική. 80. 499. 6600. ὅ602. ΝᾺΡ. 28. ὅτ᾽ ἐπριάμην τὸν χοππατίαν. 1812. 

ἁδελφός. 1187. ὁ Σόλων ὁ παλαιός. 119. 641. οὐδὲ πρεσβύτης ὃ λέγων 

τἄπη. Βδῃ. 148. τἀργύριον. Ὀῦϑ. τὸ πολὺ τάριχος οὐχ εἴρηχά πῶ. 

ΡΙαύ. 868. εἴ τε χεχλοφὼς νὴ “Τα 1 ἐκεῖϑεν ἥχεις ἀργύριον ἢ χρυσίον | παρὰ 

τοῦ ϑεοῦ. Αν. 1054. βερεύαο᾽ ὅτε τῆς στήλης χκατετίλας ἑσπέρας; ϑ0}ΆΈ. 

ΕἸ. ὅ04. τὰ πολλὰ πνεύματ᾽. 485. οὐδ᾽ ἁ παλαιὰ --- -γένυς (ἀμναστεῖ). 

Ἐπὰν. Οὐ. 870. ὃς τὰ δείν᾽ ἔτλη χαχά. ΑΘ50ῃ. Αγ. 1601. ὁ παλαιὸς --- ἀλά- 

στωρ. ΤΠΘοΟΙ. Υ. 184. ὅχα οἱ τὰν φάσσαν ἔδωχα. 185. ὅχ᾽ αὐτῷ ᾿ τὰν 

σύριγγ᾽ ὥρεξα. Ἠοτοά. ΤΥ. 36. τοὺς ἄλλους τοὺς παλαιοὺς ὕμνους ἐποίησε 

- τοὺς ἀειδομένους ἐν “ήλῳ. ῬΙαΐ. Το. 11. τῇ τοῦ παλαιοῦ Κλέωνος 

βωμολοχέᾳ. ἃ 

ϑοίιοῖ. παλαιοῦ δράματος: Τοῦ Τηλέφου. (ἀμφίβολον δὲ τὸ παλαιὸν 

πῶς ἔφη. δηλοῖ γὰρ καὶ τὸ πρὸ πολλοῦ χρόνου παρ᾽ Ὁμήρῳ [1]. Ζ. 21 
“ἢ ῥὰ νύ μοι ξεῖνος πατρώϊος ἐστὶ παλαιός." 

παλαιὸν δὲ χαὶ τὸ διερρυηχὸς, ὡς τὸ [04. 4. 3895] 
“πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ιϑάκῃ ἠμὲν νέαι ἠδὲ παλαιαί.)) 

410. Οὗ Νυῦ. 1852. ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου -- ἤρξαϑ᾽ ἡ μάχη γενέσϑαι ! χρὴ δὴ 

λέγειν πρὸς τὸν χορόν. 
ῥῆσιν μακράν] 86801: ἐπειδὴ χαὶ τοὺς ἀγγέλους χαὶ τοὺς προλόγους 

μαχρολογοῦντας εἰσάγει Εὐριπίδης. ΟἿ. 802. λόγους μακρούς. ῬΙ]αί. ῬΗαϑᾶΓ, 
Ῥ. 309 α. περὶ σμικροῦ πράγματος δήσεις παμμήχεις εἰπεῖν. Βι6Ρ. Χ. 516 Ὁ. 

χαὶ μαχρὰν δῆσιν ἀποτείνοντας ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς. ϑορῃ. Ἐν. 02. ῥῆσις 
βοαχεῖα τοῖς φρονοῦσι -- πρέπει. 

ϑολϊιοῖ. δῆσιν μακράν: Τὸ μαχρὸν οὐκ ἀργῶς αὐτῷ λέλεχται, ἀλλ᾽ ἐπειδ Ὶ 

χαὶ τοὺς ἀγγέλους χαὶ τοὺς προλόγους μαχρολογοῦντας εἰσάγει Εὐριπίδης, 

πρὸς αὐτὸν ὁ λόγος ἀποτείνεται. : 

4117. αὕτη δὲ ϑάνατον --- φέρει) ὅ6. ααἷἰαὰ ὑπὲρ ἐπιξήνου αἰοίαγιιβ δ5. 

(918). Οὗ ὅϑορῃ. Α]. 802. χαϑ᾽ ἡμέραν] τὴν νῦν ὃς αὐτῷ ϑάνατον ἢ βίον ΟἽ 

φέρει (Ἰοοὰ5 ποπάπηη ρουβαπαΐι8). Γποοτῦ. ἂρ. Οὐᾶμηθν. προ. Ῥαυβ. 1. Ἰὼ -- τὸ 

ἡδ᾽ ἡμέρα (46 γὰρ, μοι, ἁαὖ σοι Ὁ) ϑάνατον ἢ βίον φέρει. ἣ 

χαχῶς λέξω] 1. 6. τὰ μὴ δίκαια (517). ( 

418. τὰ ποῖα τρύχη;] Οἷ, 968. ὁ ποῖος οὗτος “άμαχος ---; οἷ ΞΌΡΗ. 

ῬὨ]]. 441. ποίου δὲ τούτου πλήν γ᾽ Ὀδυσσέως ἐρεῖς; 1 ΦΙ. οὐ τοῦτον 

εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἣν, | ὃς οἷο. 

»ὧἱ Ι 
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τρύχη] Ῥοβίαϊρραβ ἴπ ορὶρταιημιαΐα ἂρ Αὐμποθη. Χ. Ρ. 414 Ε. χλαίνης ἐν 
᾿ χτρύχει Πελληνίδος. Ἐπν. Ἐ]. 601. τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων. Οθίθγαμι 

χαοῦ ΕΣ ρθη), αἰῶ τχὰ]ῦοβ Ἰηἰσοαιχουϊξ ῬΔΏΠΟΒΟΒ. ἰῃ ἐγαρορα 5. ΒΕ. 

Οὐ Επι. Ττο. 490. τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρόα 1 πέπλων λακίσματ᾽ 

(423). ἘΠ. 501. τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων. 188. σχέψαι μου πιναρὰν 

᾿ χόμαν | καὶ τρύχη τάδ᾽ ἐμῶν πέπλων. ὥὅορ!!. ΕὟ. 849, τρύχει --- ἁπληγίδος. 

᾿ς Οἰνεὺς --- ὁ δύσποτμος] (Οἵ. Ἄδη. 1258. 1240. Τμη001. ὁοπι. 1Π1. 592. 
χωλός τίς ἐστι; τὸν «Ῥιλοχτήτην (424) ὁρᾷ᾽ | γέρων τις ἀτυχεῖ; χκατέμαϑεν 

τὸν Οἰνέα. 
ϑοϊιοῖ. τὰ ποῖα τρύχη: Γέγραπται τῷ Εὐριπίδη δρᾶμα Οἰνεύς. μετὰ δὲ 

τὸν ϑώνατον Τυδέως χαὶ ἐπιστράτευσιν «Πομήδους κατὰ Θηβαίων ἀφη- 

ρέϑη τὴν βασιλείαν Οἰνεὺς διὰ τὸ γῆρας ὑπὸ τῶν ᾿ἡγρίου παίδων καὶ 
περιήει ταπεινὸς ἄχρις οὗ ἐπανελϑὼν ὁ “Ἰ΄πομήδης ἄγριον μὲν ἀνεῖλε, 

τὴν βασιλείαν δὲ Οἰνεῖ παρέδωχε. (τρούχη δὲ τὰ ῥάκη τραγικῶς.) ὡς προ- 

χειμέγου τοῦ προσώπου Οἰνέως. Ἐ. 

419. ἠγωνίζετο] ὅ6. ἴῃ ὀογέαμηῖπο ἀταιηδίϊοο. ΟΥ, 140. 

420. ΟἿ, ϑόρ. ῬΆΠ. 448. οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἦν, 1 ὃς ---. 

421. οὐ φοίνιχος, οὗ, ---Ἱ Οἷ, ΝΡ. 1470. εβρ. 458. αη. 1808. Οτδίϊῃ. 

ἼΠ. 177. ταὶς ῥαφανῖσι δοχεῖ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ λαχώνοις (λαχάνοις, οὔ. 

Τοπαπᾷ. 1Υ. 102. οὐκ ἔλαττον, οὗ, ] μὰ τὴν ᾿ϑηνᾶν. ϑορ!ι. Α]. 910. 
ϑεοῖς τέϑνηχεν οὗτος, οὐ χείνοισιν, οὔ. ὅορ!ι. Εν. 720. οὐ κόσμος, οὔχ, 

ὦ τλῆμον, οἷο. Τ)6πι. Ρ. 418. οὐ μόνον χρίνετε τούτους τήμερον, οὔ, ἀλλὰ 

χαὶ οἷο. ν. 421. οὐ λέγειν εἴσω τὴν χεῖρ᾽ ἔχοντ᾽, Αἱϊσχίνη, οὗ, ἀλλὰ πρε- 

σβεύειν οἷο. ῬΙαῦ. ». 292 Β. οὔ μοι δοχεῖ, ὦ Ἱππία, οὔχ, εἰ ταῦτά γε ---. 

ϑοοῖ. τὰ τοῦ τυφλοῦ «Ῥοίνιχος: («Ῥοίνιχα λέγει τὸν ᾿μύντορος.) λακί- 

δὰς δὲ τὰ διερρωγότα ἱμάτια. 

422. ἕτερος ἢν) ϑοΙΠἸοοῦ ἀαθηὶ αἴοο. ΟἿ, 428, 

428. λαχίδας --- πέπλων) Οἵ. Αο80.. Ομο. 28. λενοφϑόροι δ᾽ ὑφασμά- 
των λαχίδες οἴο. Επτ. Ττο. 490. τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν (τὸν πιναρὸν 9) 

εἱμένην χρόα ] πέπλων λακίσματ᾽. ῬοΙΒ. 821. λαχίδες ἀμφὶ σώματι στη- 
᾿μορραγοῦσι ποιχίλων ἐσϑημάτων. 125. βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λαχίς. 

ΒΌΡΡΙ. 118. 880. 
ϑοϊιοῖ. λακίδας: “ακχὶς, δαχὰς, ἐμβολὴν, δαφὴ, τραῦμα, σχίσμα. ὶοῦ. 

424, 420. ἀλλ᾽ ἡ --; Νια γοτὸ ---ῦ ΟἿ, δὰ 1111. 1112. ΕῪ. 178. ἀλλ᾽ 
ἢ παραφρονεῖς; Ετ. ὅ06. ϑορ!ι. ΕἸ. 879. ἀλλ᾽ ἢ μέμηνας ---; 656}. Ο1ιο. 
702. ἀλλ᾽ ἡ φρονεῖς εὖ τοῖσι νῦν ἠγγελμένοις; Ἐπτ. ῬΈοοΙ. 1704. ἀλλ᾽ ἢ 
πρὸς χαχοῖς ἐρεῖς χαχώ; ΗΪρνΡ. 982. ἀλλ᾽ ἢ τις --- μὲ διαβαλὼν ἔχει; 

ΠΆΘΟΙ. 922, ΤΡΙ. Τ΄. 1171. Τοπ. 755. 

424, φριλοχτήτου] Ἡΐης ΟΟ]]Πρ 5. ῬὨΙ]οοξοίαπι ἃ ΕασὶρΊ 46 'π ΒΟΘμδΠὶ 

Ἰπαπούαπι Θ586 ῬΆΠΠΟΒ. Ιδθοσοβ. ἱπἀπίαπι. Οἷ, ἕορῃ. ῬΏΠ. 274. ῬΙμΙοοὐοῦρ8 
Ἐπ αυ  ρ 18 ἀοοία οϑὺ ἃγομποπίς Ῥγύμποδοτο, ἃ. 482 Α. Ο., αὖ σοπδύαν οχ Ατρ. 
Μοᾶοαθ. Μίναμπι ἱριςαν νἱἀθίαν παλαεὸν πἴο γοραν! {Ππ4 ἀγαπᾶ ν. 41. 

ϑεδιοῖ. «Ῥιλοχτήτου: Εἰϊσήγαγε γὰρ τὸν «τιλοχτήτην ἐν τῇ “Τήμνῳ πενό- 

μένον. 
19 
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425. πτωχιστέρου] ὅϊο λαλίστερος (δπ. 91.), ψευδίστερος, ποτίστατος 

(ΤῊ. 785.), λαγνίστατος, κλεπτίστατος (Ρ]. 27... Οὗ, δὰ Ἐν. 786. 

ϑοῖιοῖ. (πτωχιστέρου: Συνήϑως αὐτὸ παρεσχημάτισεν" ὡς γὰρ λαλίστε - 

ρον χαὶ ψευδίστερον, οὕτω χαὶ πτωχίστερον.) 

420. δυσπινῆ --- πεπλώματα] Οἵ. ὅορῃ. Οεα. Ο. 1697. εἶτ᾽ ἔλυσε δυσπι- 

γεῖς στολάς. εῖρα δυσπινῆ πεπλώματα ἘΠΓΙΡΙ 418. 6588. ΒαΒΡΙοασὶ Ποθῦ, 

ΝΑ, Τυαρι. ΒῪ, Ῥ. 352: 

ϑοϊιοῖ, τὰ δυσπινῆ: Τὰ ἐρρυπωμένα, τὰ ῥυπαρά" πίνος γὰρ ὁ ῥύπος. 

εἰσήγαγε γὰρ χαὶ τοῦτον χαταβληϑέντα ἐχ τοῦ Πηγάσου χαὶ ἐρρυπωμένα 

ἱμάτια ἔχοντα. οὑτοσὶ δ᾽ εἶπεν" ἔχειτο γὰρ χαὶ πλησίον τοῦ Βελλεροφό 

του. (ἐπίτηδες δὲ ταῦτα ἐποίησεν ἵνα διέλϑη πώντας ὅσους ἐποίησε 

πτωχοὺς δάχια ἐνδεδυμένους.) 

428, οὐ Βελλεροφόντης] 86. ἦν ὃν λέγω. Οἷ, 422. 
χἀχκεῖνος] ἘΠ Ίδτη 866 (απθιη 160) ΠΟῚ τηΐηπ5 απ8Π| ΒΘ] ]ΘΤΌΡΒΟΗ. Ἀοῖ - 

ἴα δυΐθη 6] ΡΠ 8. 

429. προσαιτῶν] Μεοπάϊοδπ5. ΟΥ, 462. 1,γΧ8. 1141. Ἠοτοά. 1Π. 14. 

ἔχοντα οὐδὲν εἰ μὴ ὅσα πτωχὸς χαὶ προσαιτέοντα τὴν στρατιήν. ΕΓ. 

Η58]. 791. ἡ που προσήτεις βίοτον. Χο. Μεπι. 1. 2. 29. προσαιτεῖν ὥσπερ 
τοὺς πτωχοὺς ἱχετεύοντα χαὶ δεόμενον προσδοῦναι. Οδβοοη. ΧΧ. 16. χλέ- 
πτων ἢ ἁρπάζων ἢ προσαιτῶν διανοεῖται βιοτεύειν. ὃ. Ματο. Ἐν. Χ, 46. 

ἐχάϑητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. Ῥτοργίαμη οϑὺ προσαιτεῖν, αἴ προσ’ 

διδόναι, 46 πιοπαϊοῖὶβ. Ηδθο υἱζίπηα (προσαιτῶν --- λέγειν) ΤΘΙΘΡΉΟ ΘΟΠ 
γϑηϊαηῦ, ΠΟῚ ἰΐθιη ΒΘ] το ρΡΟηὔ, οαϊ ΒΟ] πη οοπγθηῖ χωλός. 

στωμύλος] ἀδτταϊα8. ΑΡ στωμύλλω, αὖ ποικίλος ἃ ποικχίλλω. 

δεινὸς λέγειν] Οἵ. Ἐαᾳ. 118. δεινοτάτους εἶναι λέγειν. Να. 248. νόσος -- 

δεινὴ φαγεῖν. ΑΘΒ0ῃ. Ῥίόπι. ὅθ. δεινὸς γὰρ εὑρεῖν ---. ΒῪ. 8512, δεινοὶ 
πλέχειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι. ἔπαγ. ΤΡΗ. Τ'. 1082. δειναὶ γὰρ αὲ γυναῖ 

χες εὑρίσχειν τέχνας. 

ϑοῖιοῖ. προσαιτῶν: Οὐχ εἶπεν αἰτῶν, ἀλλὰ προσαιτῶν" οὕτως γὰρ λέγεται. 

480. ἄνδρα Μιυσὸν Τήλεφον] Οἵ. ΝΡ. 922. χαΐίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώ 
χευες, Τήλεφος εἶναι Ἡιυσὸς φάσχων. ΒΕ. δ}. λέγεις: ΟΕ, 429. εἱ δὰ 

γ68ρ. 1507. Αν. 1461. 

ἄνδρα Μυσόν] Οἵ. τ0. ἀνὴρ Μιεγαρικός. 920. ἀνὴρ Βοιώτιος. εὖ 
ϑορῃ. ἘΠ. 45. 

γαί] ΟΥ, ΡΙ. 82. 904. 

482. δοϊοῖ. δακώματα: Τὰ ἱμάτια. κυρίως δὲ τὰ δάχη ὡς ἐπὶ ΒΡ 
τινῶν ἢ ῥαχῶν. Ἐ. 

438. ἄνωϑεν --- δακῶν)] Οἵ. Αν. 1626. εἰσὴν γὰρ ἕτεροι --- ἄνωϑεν ὑμῶϊ 

τῶν Θυεστείων δακῶν) ὅ56801: ἤτοι τὰ τῶν Κρησσῶν ἢ αὐτοῦ τοῦ Θυέ 
στου. ΤῊγοβύθμιη ΠΟΠ πη 50] Ρ51886. ΕασΊρΙ ἄθι τηοηθύὺ Βουρῖ. Οὐτηπι. Ρ. 18. 

ϑολιοῖ. (τῶν Θυεστείων ῥδαχῶν: Ἤτοι τὰ τῶν Κρησσῶν ἢ αὐτοῦ τὸ 
Θυέστου.) . 

484. μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς] ῬΥοΟχίπηο [ἢ 8 ΡΆΠΠΟΒ (Ργορτίο, Τηϊβ ῬΆπη Π0 
ἰπΐου ἂὸ ΤἭγοβίθοβ). ϑ'11}}118. 6] ρδῖ8 οδὺ Ἂν. 187. ἐν μέσῳ 1 ϑήπουδ 

ἀήρ ἐστι γῆς (ϑυραιάϊοπάππι χαὶ οὐρανοῦ). Αδβοι. ΟδΒο. 01. ἐν μας 



ΙΝ ΛΟΗΑΛΈΝ. γΥ. 425--- 489. 201 

σχότου μένει (5. χαὶ ἡμέρας). ΤΊαο. 1Π. 61. τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ 

τῆς νήσου (5.}. χαὶ τῆς Νισαίας) ἐλευϑερώσας. Ἡοτοῦ. ΤΥ΄. 109. ἐν δὲ τῷ 

͵ μεταξὺ τούτου χώρῳ εἴς. ϑορῃ. Οβά. Ο. 2900. τὰ δὲ] μεταξὺ τούτου μηδα- 

μῶς γίγνου χακός. ΑἸ]οχαὶ ΠΟ Ππιὰ]6 βουῖθοτοβ τῶν Θυεστείων ῥαχῶν 

μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς τ᾽ (νγ6] τῶν τ᾽ ᾿Ινοῦς), αὖ ἄνωϑεν δἄνοηθίθπι 5ἰύ. 

ἰδοὺ, ταυτὶ λαβέ] Οἵ. ΤῊ. 759. τουτὶ λαβέ. 

ϑαϊιοῖ. ἐξήγαγεν ὁ ϑεράπων τὰ δάχη. ἘΝ. 

480. ὦ Ζεῦ διόπτα] ὅ36Π01: ταῦτώ φησιν ἐπεὶ πολύτρητα ἢν τὰ δάκια, 

δι᾿ ὧν ἦν πάντα ἐπισχοπῆσαι. χαὶ ὁ Ζεῦς δὲ παντόπτης λέγεται. Ααπιὶ- 

Ογϑηζ8 ΘΧο]τηδῦϊο, ΠῸΝ Ῥ͵ΓΘΟΔἑ8. ΘῚΠ111185 οχοϊδιηδαῦϊο οδῦ ἴῃ ἤδη. τῦ0. 

ὁμόγνιε Ζεῦ. Νοβίτο ΟὈνοΥβαθαῦα ουβὰη ΠΌΡΠΟΟΙ 5 Ἰοοὰβ. Θοᾶ. (ἃ, 1080. 
ἰὼ Ζεῦ πάνταρχε ϑεῶν παντόπτα, πόροις οἴο. ΑἸ]ΠΆΒ10 Δαΐοιῃ οϑὺ δα ν. ὀσιὴ 

[οτᾶπιθη. Οἵ, Ρ]. 71ὅ. διὰ τοῦ τριβωνίου (ἑώρων)" 1] ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐχ 

ὀλίγας μὰ τὸν “κα. Ἰμιοίαῃ. Ὁ). Μοτῦ. 11. 120. τριβώνιον πολύϑυρον. 

ΜΠ τύπι. ΤΙ. χ΄. 5662. Ἡ, Μοτο. 872. 
᾿ς διόπτα χαὶ χατόπτα] δῖ ἰΐω Ροπὰβ δοοοηΐαπι, ϑιηὔ νοολΌν] ἃ δεόπτης 

οὗ χατόπτης, οὗ οΟΠΒίγα Πα. οπη Ζεῦ, 81 δαύθηι ροπϑῦι ἴῃ ἀπέθρθημ]- 

πη ἃοοοηΐιβ, δπηῦ ΠΟΙΝΙΠΑΟΙΥΙ Ρ]ΌΤΆ]08. ΠΘΕ 5. ΘΘΠΘΥΒ. ἃ δίοπτος οὐ 

᾿χάτοτιτος: οὖ 510 50 1 η06]Π]ρ᾽ 0, νὸχ ῥάχη δαῦ 5ἰπ|}}18. Εβὺ δυρὸ ἀΌΡΙῸΧ 

ΒΘΠΒΊΒ, (61 αὐγ 116 ἴῃ ὙΘΥΒΙΟΠΘ. ΟΟΠαὔ8. 5111 ΘΧΡΤΙπιοσο. ΒΕ. “ΠΙοδθο- 

ῬΟ]18 βο Ποῦ Ἰδοοτα Ὑϑβεμπηθηΐα Δα σἂ πη5. ἤο δεὰ μέσου Θχοϊατηδῦ. Υ͂. 

8001." (0 ο0ν.) “Λοαρὰ ὑταρῖοα. [ρδ8ὰ δ]ϊοιιῖα5 ὑσαρτοὶ γοῦθὰ οὼ 6886. βία αϊῦ 

Μοϊποκῖαβ Ὑὶπά. Αὐἱβῦ. ν᾿. 8, δὰ ὑθβυϊπηιοπίαπι γοθδηβ ΒΟΙΡύογοη Υἱΐδθ 

Αταΐϊ, ααἱ ἴῃ ἤπο πᾶδο πηριπογαῦ, ὅτε χαὶ οἱ ποιηταὶ πανόπτην, καλοῦσι 

πανταχοῦ" ὦ Ζεῦ παντότιτα᾽ χαὶ ἠέλιος ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς. Οτὰθ ΜΟΙ πο ΚῖτΒ 
[6 γτοβυϊαϊς, ὅτε χαὶ οἱ ποιηταὶ πανόπτην χαλοῦσι" ὦ Ζεῦ πανότιτα χαὶ 

χατόπτα πανταχοῦ." (ΒΆΚ}..)ὺ Ηδοο, αὖ ἃ]ῖὰ τη]ΐα ἴῃ ἢδο βόθπα, οχ ἔα σ]- 

ΠΟ ΡῬίάο δἀυπηρταίω ὀοηβοῦ Μοῖη., ααἱ γουθὰ ὑγαρίοὶ πᾶθὸ ἔπιῖββο ΘΟ]]Π]ρῦ, ὦ 

Ζεῦ πανότιτα χαὶ χατόπτα πανταχοῦ. 

ν΄ ϑοῖιοῖ. ὦ Ζεῦ διότιτα: Ταῦτά φησιν, ἐπεὶ πολύτρητα ἦν τὰ ῥάχια, δι᾽ 

ὧν ἣν πώντα ἐπισχοπῆσαι. --- χαὶ ὁ Ζεὺς δὲ παντεπόπτης λέγεται. Ἐ.. 

᾿ς 480. Ηῦσμο Ιοοὰπ οἰζαὺ τδρου85. Οὐγ. Ρ. ὅ4., ααἱ, λείπει γὰρ τὸ ποίη- 

σον, ἱπαπϊύ. ΟἿ. δὰ 247. 

ϑονιοῖ. ἐνσχευάσασϑαί με: (“Ἱείπει τὸ ποίησον.) διασύρει δὲ ὅτι οὐχ 

ἐχρῆν ταῦτα ἐπὶ σχηνῆς ἄγειν. 

487, ἐχαρίσω] Οἵ. Εφ. 1308. πολλοῖς γ᾽ ὑπολίσφοις πυγιδίοισιν ἐχα- 

᾿ρίσω. Αν. 1401. ϑ5'6α γονίδοϊξιπι οϑὺ Ἐ.0]. 1045. νὴ τὸν “1ἰα τὸν σωτῆρα 

χεχάρισαί γέ μοι, οἷο. 

439. τὸ πιλίδιον περὶ τὴν χειφαλήν] 510 1170, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυ- 
ρόν. Ἐϊ0]. 1067. ἐξ αἵματος φλύχταιναν. ΟἿ. ῬΙαί. Ἐδρ. ΠΙ. 406 Ὁ. πελέ- 

διά τὲ περὶ τὴν κεφαλὴν περιτιϑείς. Ἰηθιη. Ῥ. 421, 18. σὺ δ᾽ --- οὐχ οἴει 

δίχην δώσειν --- ἂν πιλίδιον λαβὼν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν περινοστῇς χαὶ ἐμοὶ 

λοιδορῇ. Ἀπίρμδη. 1Π. 17. πιλίδιον ἁπαλὸν, εὔρυϑμος βαχτηρία (οἴ. 448). 

 Ῥιμϊπυζίνιηι ἃ πῖλος. Πιλίον οδῦ ΡογΌ. ΧΧΧΥ. ὁ, 4. πιλίσκος Τ)1056. 1Π1|. 4. 

Α πιλεῖν ΘΟΙ ΡΥ ΠῚ ΘΥ 6. 

Ππναν 
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Μύσιον] ἼΘΙ Ρμϊ. Οὗ, 480. ᾿ 

ϑαϊιοῖ. τὸ πιλίδιον: (Πρὸς τοὺς νῦν ὑποχριτὰς, ὅτι χωρὶς πίλου εἶδα 

γουσι τὸν Γήλεφον. τὸ δὲ τοῦ Τηλέφου) πιλίδιον τὸ νῦν χαλούμενον 
χαμελαύχιον. 

440. 441. Ἐχ ΤΟΙΘρμο Ἐν ρΡΙαἰβ, αὖ ἀοοοῦ 5000]. [πῃ απ ἴἌΡυ]α, πα 

τησποῦ ΕἸΤΒ]οῖπβ, ΤΘΙΘρη5 πτωχιχὴν στολὴν ᾿πάπαΐαθ, οοἸαΐοατιο πΟΙΗΪΠ6, 

Ασδθοουτπὶ ἀππθ65 1Π ΟΟΠΟΙΟΠΘ. ΟὈ] Τρ αν ῦ: ΘΟ} 5. ΒΘΙΙΠΟΠΘ ΙΗ παρῳδεῖ πΟΒΙΘΙ 
ἴηῖγα 491 --- ὅδ0. 

440. τήμερον 5ίτϊοίαθ, σήμερον οὐ σῆτες Οὐ] ϊοΥῖβ ΑὐΕΠ1418, 6556. ἀοοθῦ 
ῬΊοσβοη. δα Μοου. Ρ. 864. Οὗ τῆτες Δο}. 15. Νὰ}. 624. γξην 400. 

ϑαϊιοῖ. (δεῖ γάρ μὲ δόξαι: Οἱ δύο στίχοι οὗτοι ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου) 

441. ϑαϊοί. φαίνεσθαι δὲ μή: Τουτέστι μὴ ἀλλάξαι τὴν φύσιν ἀλλέ 

τὴν μορφήν. ἴ 

442. εἰδέναι μ᾽ - ΒορῚΒ. δῃΐη Μυβίαθ Π]1ὰ5. ἑαϊύ, πιϊϑοτί σα δα ῦθπι 

ΘΟ ΟΠ πά 86 οα 88 τη 6 Π6 10] Πα απ ᾿πἀπΐπιβ ναραθαΐασ. Υ. ΝῸΡ. 922 ---Θ 

1)6 5ἰγποίασα οἵ. ΝᾺΡ. 419. αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστί. ϑορῃ. ῬΏ]]. 444. τοῦ- 

τον οἶσϑ᾽ εἰ ζῶν κυρεῖ; ὅορῃ. ΑἹ. 1259, οὐ μαϑὼν ὃς εἶ φύσιν οἴο. Οϑθᾷ,, 
Ἐ. 1008. εἶϑε μήποτε γνοίης ὃς εἴ. Ἑπτ. Βδοοῃ. 809. γνώσεται δὲ τὸν 
«1Ἱιὸς 1 «Τιόνυσον ὃς πέφυχεν. ΑΘΒ86}. Π. 176. “9ηναῖοι δὲ οὐδὲ τὸν στρα- 

τηγὸν ἴσασιν οὐδὲ τὴν δύναμιν ἣν ἐξέπεμψαν ὅπου ἔστιν. ὃ. δοᾶπη. Εἰ. 
ὙΠ. 207. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόϑεν ἐστίν. 

ϑα]ιοῖ. (τοὺς μὲν ϑεατάς: Ἵν᾽ εἴπῃ τῶν μὲν ϑεατῶν τὸ εὐπαίδευτον, τ' 
δὲ χορευτῶν τὴν ἀμουσίαν. 

4438. βοϊιοῖ. τοὺς δ᾽ αὖ χορευτάς: Καὶ διὰ τούτων τὸν Εὐριπίδην δια- 
σύρει. οὗτος γὰρ εἰσάγει τοὺς χοροὺς οὔτε τὰ ἀχόλουϑα φϑεγγομένους τῇ 
ὑποϑέσει, ἀλλ᾽ ἱστορίας τινὰς ἀπαγγέλλοντας, ὡς ἐν ταῖς «Φροινίσσαις, 

οὔτε ἐμπαϑῶς ἀντιλαμβαγνομένους τῶν ἀδικηϑέντων, ἀλλὰ μεταξὺ ἄντι- 

πίπτοντας.) 

444. δηματίοις] Οὗ, 4417. Ἐᾳ. 210. ὑπογλυχαίνων ῥηματίοις μαγειρικοῖς. 
ΝΡ. 948. ῥηματίοισιν καινοῖς αὐτὸν | καὶ διανοίαις κατατοξεύσω. Ῥᾶρο. 585 ἣ 

ποιητῇ ῥηματίων διχανικῶν. 

σχιμαλίσω)] Τιὰ ΑἸΓ1 6 6γ. Οὗ, Ῥδο. 549. οὐχ ὁρᾷς --- χαὶ τὸν δορυξὸν οἷον 

ἐσχιμάλισεν; Τῖορ. Τ,. 1. Ζθποπ. Ρ. 4406. σκιμαλίζοντος τῷ ποδί. ῬμούϊαΒ, 
σχιμαλίσαι ΡῬ6Ὶ χαταδαχτυλίσαι ἀσχημόνως τηϊογργοίαίατ. “ΗΒ ΘΒ, 

σκιμαλίσαι: χαταδαχτυλίσαι. ὉῸῚ ΘΟΠμΒα]Θμαϊ ἰηΐθυργθίθβ. Ὑϑυθαμη οϑῦ 
ΟὈΒΟΟΘηδ 6. βρη Ποδυϊοηἶβ, ατοα ἃ ποβίγο πβαγραῖθπν οὐΐϊαπη ἴῃ Ῥδο. ΘΝ 

ἘΠΜ. Ῥτορυῖθ βἰσηϊῆοοῦ τὸ τῷ μιχρῷ δαχτύλῳ τῶν ὀρνίϑων ἀποπειρᾶσϑε 
εἰ φοτοχοῦσιν: ἀπᾶθ βαχὶῦ οὈβοοθηὰ βισπϊποαίϊο. ΒΒ. Οἱ, δὰ Ἐᾳ. 188ι. 
χαταδαχτυλιχός. Ἠοδγοῆ. ν. ΖΣχενδαρεύεσϑαι. 

ϑοιοῖ. σχιμαλίσω: ᾿Εξουϑενίσω. ἢ χλευάσω. τῷ μιχρῷ δαχτύλῳ (ὡς τῶν 

γυναιχείων πυγῶν ἅψομαι (ἅψωμαι 9). εἴρηται δὲ ἡ λέξις χαὶ ἐν Εἰρήνη 

[049]. ἐλέγετο δὲ σχκιμαλίζειν τὸ τῷ μιχρῷ δαχτύλῳ τῶν ὀρνίϑων ἀπο- 
σιεειρᾶσϑαι εἰ ὠοτοχοῦσιν».) 

445 84ᾳ. ῬΙατὰ οχ [ἷβ ὑγαροθαϊδηη βρίταηῦ, αὖ νν. 440. 449. 450. 

450. 400. 419. Ὀΐταιη παρῳδῶν ἂἃπ πη) παρατραγῳδῶν 68 μας τ 

Οὐοπηϊοαβ ἱποουύαχη οβῦ. 
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445. πυχνῇ --- φρενί] Ῥτπάσοηῦ!, ο411Π14 0, δπἰηο. ΟἿ, Ερο]. 571. νῦν 

δὴ δεῖ σὲ πυχνὴν φρένα --- ἐγείρειν. Ἐπ. 1182. εἴ σοι πυχνότης ἔνεστ᾽" 

ἐν τῷ τρόπῳ. Αν. 429. πυχνότης. ΤἼν. 487. πυχνῶς. Ατηρ]. ΠΠ. 316. λεπτῶς 

χαὶ πυχνῶς πάντ᾽ ἐξετάζειν. ἘΠΥ. ΤΡἢ. Α. 07. εὖ πως ὑπῆλϑες αὐτοὺς 

πυχνῇ «φρενί. ῬΊπα. 150}. ΥἹ. 8, πυχναῖς βουλαῖς. Ῥ. ΥἹ. 18. πυκινῷ ϑυμῷ. 
ὕϑ8. πυχινὰν μῆτιν. ΟἿ. ἘΠαΤΊΡΙ 465. 580 Βθυτηοπο εαὐϊέαν, ΟἿ, δα 410. ΟΥ, δᾶ 
Ναῦ. 701. νοχ ϑοογαύοϊβ δι ας ]ββίτηα, αὐ οὐ λεπτός. 

λεπτά] δ Ὀ61118. ΝΡ. 280. 3190. 741. 1404. 

440. Κατ ρ 18. οχ Τ ]ΘΡἢΟ γοῦβ8. ἃραα βομο] αϑίατη ἰΐα βουϊρέιβ χαλῶς 
ἔχοιμι, Τηλέρῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. ἀρὰ Αὐμοπαοαμι . Ρ. 1860 Ο. εὖ σοι 

γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ νοῶ. ὌΤΝΙ). “πδθηδηη ὙΘΓΒῈΒ. 8]1 ϊ ἴῃ ἐγᾶροο- 

ἀϊα Βοπίοηξία που ΠῸΠ δ 8 σου οδύ, Ὑ]άἀθέμν ποῖ Δ0 τἀπὸ ἃ] ζοτονο 

ὐδοοοσαη ῥγοίθοία 580, (αἰ ΟἿἹΓ ἰδπὶ ὑροῦϊβ γουθὶβ αὐογοίαῦ πῸΠ οταΐ 

θα τιδὰ . 8664] ΔὉ ἴρ80 ΠΑΡ ΝΝ απϊ, οαπὶ ϑάβρίοῖο οὐέα οβϑβοῦ, αν γο]]οῦ 

πο δ ὐνδοοίαν οὐ ἴρ86 46 ἼΘ]ΟΡΠῸ ἸοφαθΠ8 ὉΠΟΙΡΙΟ αὐογθῦθ ΒΘΥΤΠΟΠΟ 
πὸ πιὰ] οἱ ἀπρτθοατὶ ν᾽ ἀογούασ." (ΒΔ Κ.) “Ἰη 5610]. Ἰορθ χαλῶς ἔχοι 

ῬῈ βῖθ, νὸ] εὖ σοι γένοιτο τϑρομθπᾶμπι υἱ θῖν ρτὸ εὐδαιμονοίης, 

εὐδαιμονοίης] α΄ 457. ΠΑΝ 1417. Ἐὰν. ῬΒοθη. 1086. ΑἸ]ο. 1137. ΕἸ. 231. 
ΟἿ, αν. ΑἸἹο. 27. εὖ σοι γένοιτο. Θίταρ. ΧΙ. 2, 21. εὖ σοι εἴη. Εΐτ. 

ἯΟΙ. 1405. ϑεοὶ δὲ σοί τε δοῖεν οἷ᾽ ἐγὼ ϑέλω | χαὶ τῷ ξένῳ τῷδ᾽. ΒόρΡΒ. 
Οοᾶ. Ο.. 1194. χαὶ σοὶ ϑεοὶ πόροιεν ὡς (οἷ᾽ Ὁ) ἐγὼ ϑέλω. Ῥιπά. Ν. ΤΥ. 96. 

᾿μαλαχὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς. Ἐ]. 384. δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. 

Ῥαο. 001. εἴφ᾽ ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι. δῦ ἀαΐομι εὐδαιμονοίης (1ιαὐ. Βοπὶρ Π6) 

αὐα8. ἀσοη 8 [στη α]α. ΟἿ, 407. ἤδη. 1417. Εν. ΕἸ. 280. ζῇ" πρῶτα γάρ 
σοι τἀγάϑ᾽ ἀγγέλλειν ϑέλω. 1 11.1. εὐδαιμονοίης. ῬΒοοπ. 1109, Ηἰρρ. 104. 
ΑἸο. 1100. Απίθ Τηλέφῳ Βαθαπαϊοπάππὶ ουἱῦ γένοιτο, γ6] οἱ ϑεοὶ δοῖεν, 

Ὑ6] Π1πἃ αὐϊα 5᾽π}1]16. 
 βϑοίιοι. (εὐδαιμονοίης: Παρὰ τὰ ἐχ Τηλέφου Πὺὐριπίδοιυ 

“ἐχαλῶς ἔχοιμι [ἔχοι μοι ῬΟΌΥ. ἔχοι" μοὶ Ἡθτν. ἔχοι σοι Ὁ], 

Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ.) 

447, Οδβὶ βἰπιυϊας ἰβέαβ νοδύθβ Ἰοοσὰ8. βου Δαπηη 6. Ρἱ]θιπὶ δοοορίββοῦ 
θη θη 1015. (ῥηματέων) ἱπιρ]ογοίαν, ΒΟΉΤΙΤΖ. 

οἷον] ὕὐ! ΟἿ, 321. 807. Εᾳ. 867. 708. ΛοΒρ. 624. 901. 1329. 1488. Ῥαο. 38. 
20. ΑΥ. 224. 1211. 1046. Τ. 704. ἘῪ. 308. οι. Οἄ. β΄. 239. οἷον ἅπαν- 
τες 1 ἦσϑ᾽ ἄνεῳ. 

ῥημάτων) ϑδ'δπύθη 10] τα πὶ, αἰ οὔτ οσαπι. ΟἿ 444. Ψόβρ. 0608, τού- 
τοις τοῖς ῥδηματίοις περιπέρϑεις. 

ἐμπίμπλαμαι] ΟἿ Επτ, Τοη. 920. Ἐπ Ρα]. ΠΠ1. 224, ἐμπίμπλαται (ἐμπέπλ. 
γα]... οὐ δὰ Αγ. 1310. 
449. λαΐνων σταϑμῶν)] Ἐπν. Ηροτο. 1086. λαΐνοις --- χίοσιν οἴχων. ὙοΥθα 
ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶν, οὐ ατδθ βοραππηΐαν, ὦ ϑύμ᾽ --- δόμων, ἰταρίοῦ οὔ 

58) Εν ρ᾽ἀθα 6586. ΒΡ οαῦα ΝΠΟΙ,. 

460. Οὗ Τα. 1194. ὦ ϑυμὲ, νυνὶ βωμολόχον ἔξευρέ τι. Ταχία Ηοπιουὶ 
“τὴ τέτλαϑι δὴ, κραδίη. 
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452. γλίσχρος] Ἰπιρογύαιπιβ, 5011} οἰῦπ5. Πθιη. Ρ. 689. μιχρὰ καὶ 
γλίσχρα (56. οἰκοδομήματα). ῬΙαΐ. ΤΊ. 82 Ὁ. τὸ --- γλίσχρον χαὶ λιπαρόν 

84 Α. λιπαροῦ --- καὶ γλίσχρου. Οταῦ. 427 Β. 485 Ο. Τίμι. 74 Ὁ. εὐ γλέσ- 
χρως Οταῦ. 414 Ο. οἰο. ΤἬΘΟΡΙγ. Η. Ρ]. Υ. 9. συχῆ μὲν ὅτι γλίσχρον τὲ καὶ 
μανόν. Ῥαρ. 482. γλισχρότατα σαρχάζοντες. 198. ὦ γλίσχρων. Νὰ. 1004. 
περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξεπιτρίπτου. ᾿ 

λιπαρῶν] ῬΥΘΟΙΌ 8 ἀΥρθπ5. ΥΟχΧ τὰγῖοσ. Οἵ, Τ ]θο]14. 11. 814. ξυγγε- 

νέσϑαι --- μ᾽ ἐλιπάρει --- μάζαις. ὅόρῃ. Ορᾶ, Β. 1485. Οφᾷ. Ο. 776. 1201. 
Αθβ0}. Ῥῖόπ). 529. τοῦτ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἂν πύϑοιο, μηδὲ λιπάρει. 1008. χαὶ λιπα- 

ρήσω τὸν μέγα στυγούμενον. Ἠδτοᾶ. 1. 806. λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν καὶ 

ὄχλον παρεχόντων. 1Π1. 51. Υ. 19. ΥἹΠ. 144. ΤΧ. 45. 111. ῬΙαῦ. Οταῦ, 5916. 
λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν χαὶ δεῖσθαι αὐτοῦ οἴο. 

ϑοῖιοῖ. γλίσχρος: ᾿ἀντὶ τοῦ ταπεινὸς χόλαξ. προσαιτῶν δὲ ἀντὶ τοῦ 

πολλὰ αἰτῶν. (τοῦ δὲ λιπαρεῖν τὸ ε ἐχτείνεται" ἔστι γὰρ τὸ λίαν παρεῖ: 

γαί τισι.) 

λιπαρῶν: Παραχαλῶν. Υἱοῦ. 

453. σπυρίδιον] Οἵ, 409. Ἐτ. 808. σπυρὶς οὐ μιχρὰ καὶ χωρυχίς. 1. ἃ 

πλέχος 454. Ῥδο. 528. ὙΙᾶο ῬΟ]]. Χ. 02. “Ἧπο 5βρϑοίαὐ Ἰοοὰβ 1116 ΤιΔΟΥΠΪ 

ἰπ Οταῤοίο ΥἹ. ὅ. 87. ϑεασάμενον ἔν τινι τραγῳδίᾳ Τήλεφον σπυρίδιον 

ἔχοντα καὶ τἄλλα λυπρὸν ἀΐξαι ἐπὶ τὴν χυνιχὴν φιλοσοφίαν." ΚΌΒΤ. 

Θυ1 δὰ ἱταροράϊδπη ΤΘΙΘΡμσμη Πᾶθὺ βρθοΐασθ τϑοΐθ τηοπιϊῦ, αδιη ποίοις 
ἰούϊθ5. ἴπ πδὸ ἔδθιι]α ἀθυϊοῦ. 

ϑοίιοί. διακεκαυμένον λύχνῳ: Ὅτι οἱ πρεσβῦται διὰ τὸ μόλις βαδέξθα 
ἐν σπυρίδι χρύπτουσι τὸν λύχνον ὥστε σώζειν τὸ πῦρ. 

464. Ῥατοάϊα νούββ ΕΣ ΡΙ οἱ ὃχ ΤΌΙΘΡο [ΕἸ. 714], τέ δ᾽, ὦ τάλας, 

σὺ τῷδε πείϑεσθαι μέλλεις (ϑέλεις Ὑ416Κ. Βγ. μὲ λῇς Ναποὶς. σοι τῷδε 
πείϑεσϑαι μέλει Βοίῃ. 4. σὲ τῷδε πείϑεσθϑαι χρέος); ' 

πλέχους] 1. ᾳ. πλέγματος. ὅ΄οᾶκ βλέπος οὔ βλέμμα (Ρᾶο. 528), δέος οὖ 

ῥεῦμα, δέρος οὔ δέρμα, χρέος οὐ χρῆμα, στέφος οὖ στέμμα, οἷο. ΟΥ, 

Ῥας, 28, ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέχος. ΑΘ56}. ΕῪ. 219. στέ- 
φανος, ἀρχαῖον στέφος (πλέχος ΗροΥν.). “ῬΟ]]. Χ. 92. πλέχος εἴρη; 

παρατραγῳδῶν. Τιοοιίίο ἔχει σὲ χρέος ἰταρίοα οδβύ." (ΒΆΚΠ.) 

ϑαιοῖ. πλέχους χρέος: Τοῦ σπυριδίου. τοῦ πλέγματος. (καὶ τοῦτο δὲ 

παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου ῖ 

“τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε πείϑεσϑαι μέλλεις.) 

455. χρέος --- λαβεῖν) Ταπρὶ πἴο νἱἀθῦιν Τασ ρ] 465. ααδϑὶ ἃ] ῖθπα ἃ Ῥτὸ- 

Ῥοβίϊο βᾷθρθ [Ὡθ}}15. 5118. πη Π}βόθη8. ΘΙ ΠῚ1105 ἴῸγ6. γοδιβ βαηῦ ἤδη. 1495 
σιγᾷ μὲν, ἐχϑαίρει δὲ, βούλεταί γε μήν. Αν. 125. μείζω μὲν οὐδὲν, πιροσ- 

φορωτέραν δὲ νῷν. ἔν. Ηρ. 517. χεῖρες μὲν ἁγναὶ, φρὴν δ᾽ ἔχει 
μίασμά τι. 

ϑοϊιοὶ. βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν: ΜΠιμεῖται τὸν Εὐριπίδου χαρκατῆρα 

τῷ λόγῳ. 

450. Οἵ, 400. ἔπι. ΗἨ6]. 400. ὀχληρὸς ἔσϑ᾽ ὧν, χαὶ τάχ᾽ ὠσϑήσει μὴ Ὁ 

457. ὥσπερ ἡ μήτηρ] ὅ6801: σχώπτει αὐτὸν ὡς λαχανόπωλιν ἔχον 
μήτερα τὴν Κλειτώ. ΟΥ, 418, Τ.ι. 466. οἷο. ᾿ 
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᾿ ϑοϊιοῖ. εὐδαιμονοίης: :ΣΣχώπτει αὐτὸν ὡς λαχανόπωλιν ἔχοντα μητέρα 

τὴν Κλειτώ. κυλίσχιον δὲ ποτήριον. (γρώφεται δὲ κυλίχειον.) ἀποκεχρου- 

σμένον δὲ ἀποχεχλασμένον. 

408, μάλλὰ --Ἰ ΝΠ ἃ, 5684 ἀἃ τὴ} ἀΠῸΠ π]οο0. ΞΠΡΡΙοΟΥΘ ᾿ϊοοὺ 

τοῦτο λέξης «αὖ 5ἰπη116 ααἰᾶ. 
᾿ 469. χοτυλίσχιον] κοτυλίσχος οταῦ σχεῦος ἡπουβεῦον βεμβικῶδες ἑδραῖον 

"ἡσυχῆ. Οἵ. δὰ ἘΥ. 5707 ΒΙ. 

᾿ς 400. Οὗ Ευν. Ηδ6]. 459. ὀχληρὸς ἔσϑ᾽ ὧν, χαὶ τάχ᾽ ὠσϑήσει βίᾳ. 444. 

οὐκ ἀπαλλάξει δόμων 1 χαὶ μὴ --- ὄχλον παρέξεις δεσπόταις; ὅορ)ι Απῦ. 810. 
οὐχ οἶσϑα καὶ νῦν. ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; 

φϑείρου] 1. ᾳ. ἔρρε. ΔπρῚ. θοροπο. Οὗ, ΡΙ. 98. 610. 

401. οὔπω --- χαχά] χακὰ ποὴ δᾷ ἰαθάϊιπι 5θα δ Ῥτᾶνγοβ ΤΠΟγ65 Βατὶ- 

ῬΙα18 Τὰ θυ]άσιπη δρθοίασο ραΐας ΜΊ[ΟΠ611., πᾶς οχρ]ϊοαύϊο τΐπιιβ Βπΐο 
ἸοοῸ ὁοηγθηϊύ. Μο]θβύϊαη δδπι ὁ0 Θχοιβαῦ ΠΙΟΆΘΟΡΟ]Ϊ8. ατιο] πηο] θβέϊιβ 
ἴρΡ56 810 ΣΡ 05, 1. 6.,.ὄ αὖ ΟΡΙΠΟΙ, πιο]οδίοβ, απ8}}5 ογαῦ ΤΌΪΘΡἢι5, ἴῃ 

ΦἈΡ0 115. 818. οχμῖροαῦ. Οδίουαμι ρτὸ οὔπω Ἰοροπᾶϊμπι ουβὰμ οὔ τοι. 8316 

Βαη. 42. οὔ τοι μὰ τὴν “ἤμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν. Θ08, οὔ τοι μὰ τὴν 

᾿“1]ήμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν. ῬῚ. 504. οὔ τοι μὰ τὴν “1]ἡμητρ᾽ ὑγιαίνειν 
μοι δοχεῖς. 

ϑοῖιοῖ. (οὔπω μὰ “0: Οἷον οὐχ οἶδα (οἰσϑαῦ) ὅπως βαρὺς εἶ ἐν τοῖς 
δράμασι καὶ ἀποχναίεις τοὺς ϑεατάς. 

᾿ οἷ᾽ αὐτὸς ἐργάζει χαχκάώ: ᾿Εργάσῃ καχῶς αὐτὸς σαυτὸν χαριζόμεγνός μοι 

ταῦτα δι᾽ ὧν σε χαχῶς λέγω.) ἢ λείπει τὸ μὴ δούς. 

402. τουτὴ μόνον] ϑὅι1Ὁ. δός. ΟἿ, 477. οὐ δὰ Πδη. 1367. 

403. χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον] ΟἹ] ] τ ΒΡ οπ σα οὕ ἃὔδ, 

“8115. ῬΔΙ ΡΟΣ 5. ἴῃ τιδὶὶ 6886 δο]οῦ, δ βιυάογομη Ρα]γ σθαι ΡΒ ΡΌΙ- 
ἄστη. ὅΞ1ὸ Ὑα]οὰππ8 ἁρια Ἠομῃι. 1]. σ΄. 414, σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ 
ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ οἴο. ἘΒογίαββο οὐϊαπη ΒΡΟΠΡῚ 8. δ οὈδαγαμα. ναϑὰ 

αἰοθαπίαν, αὖ Πποᾶΐο ΒΌθΟΥ18. οογίϊοθ ἃ ΘᾶπΠιὶ ΤῸΠῚ Εἰ] ΠῚῸΓ, 

βεβυσμένον] ΛΗΡΊΙΟΘ, οὐ πἔοα, βύορρΡοα, ΟΥ, ΤῊ. δ06. παιδίον --- χηρίῳ 
βεβυσμένον. Δ ΒΡ. 128, ὅσ᾽ ἦν τετρημένα | ἐνεβύσαμεν ῥακίοισι χἀπαχτώ- 

σαμεν. Ῥδο. θ4δ. χρυσίῳ --- ἐβύνουν (ἔβυνον 9) τὸ στόμα. ΒῪ. 80. βῦσμα. 

Νομη. Πίοη. ΧΙ. 240. λαιῇ μὲν χέρας εἶχε βεβυσμένον ἡδέος οἴνου. 
Ἡδριοᾶ. ὙἹ. 120. τοῦ τὸ στόμα ἐβέβυστο (80. χρυσῷ). 11. 00. τοῦτο διὰ 
τῆς τρόπιος διαβύνεται (διαβυνέεται ). ΤΥ. 11. : 

οϑοοῖ. δός μοι χυτρίδιον: (Ἢ ὅτι χύτραν φέρουσιν, ἐν ἡ σπόγγος 
πεπληρωμένος μέλιτος, καὶ (ὃν Ὁ) ἐντιϑέασι τῷ στόματι τῶν παιδίων, ὅπως ἡ 
σιωπήσωσι ζητοῦντες τροφὴν, ἢ ὅτι πένητες τὰ τρήματα τῆς χύτρας σφη- 

ψοῦσι τοῖς σπόγγοις.) ἢ τετρημένον ἁπανταχοῦ ὥσπερ οἱ σπόγγοι. (καὶ 

τοῦτο δὲ ὑπερβολὴ πενίας, τὸ χκεχρῆσϑαι τοῖς τετρημένοις. μιμεῖται δὲ 

Τήλειον. βεβυσμένον δὲ χεχλεισμένον.) 

᾿ βεβυσμένον: Βυπτεῖν (ἢ), βαπτίζειν: βυννεῖν, τὸ ἐν στόματι χατέχειν 
τι, ΥἹἱοῖ. 

᾿ 4604. τὴν τραγῳδίαν] ὅ6801: οἷον τὰ σχεύη τῆς τραγῳδίας. 1. 8. ΟἸΙΠΘΠῚ 
᾿ἀγῦθμ ΤΠΘ 8], ΟΠ ΠΘ ΠῚ Δ. 5. τηθῶθ πηδύθυ τη, ἃτιῦ ἰούαπι ΤᾺ θα] ατη 16] ΡΠ. 
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ΒΆ]56. αἰοίαμη, απαϑδὶ οχ Πα] βηηοα] Υἱ]1} πηδξοτῖα οοπϑέατοπθ [θα] 6 Επιτὶ- 

ῥἰάϊ5. Οὗ 470. φροῦδά μοι τὰ δράματα. ἈΔο]ίαπ Υ. Ἡ. ΧΙΥ͂. 18. οὕτως. 
ἐχόμα ἐπὶ τούτοις (τοῖς ἀντιϑέτοις) ἐχεῖνος (Ἀ Βα: 0), καὶ ᾧετο τὴν αὑτοῦ 

τα ηϑτον ταῦτ᾽ εἶναι. ΜιάΘ ζούπτη ἸοσαΠη,. 
ϑοϊιοῖ. τὴν τραγῳδίαν: Οἷον τὰ σχεύη τῆς τραγῳδίας. 

4θῦ. Τάρηη νϑυβιιβ Ανυϊαπη 948. ΗἰδῚ απο 10] οδ τουτονί. ὌΙΝΏ. 

ταυτηνί] ὃς. τὴν χύτραν, οχ Ῥτᾶθο. χυτρέδεον βαραιαϊοπᾶπμ. Οἷ, Αν. 948.. 

ϑο]ιοῖ. ταυτηνὶ τὴν χύτραν δηλονότι. δ 

409. ἐς τὸ σπυρίδιον] ΟΥ, δα 459. : 
ἰσχνὰ -- φυλλεῖα] φυλλεῖα ΡῈΓ τὰ ἀπολεπίσματα τῶν λαχάνων οχρ]οαῦ, 

5680]. 1. 6. οἹοτατη ἔο]α, «αἱ οἰθπ5. οϑῦ τπϑπάϊοοσα μι. Ταμπρὶῦ ΕΣ ρΡΊ άοτη, 

οα7] 5. τηδΐο λαχανόπωλις οταῦ. Οἵ ΤΊ. ὅ44. φυλλεῖ᾽ ἰσχνὰ δαφανίδων. 
ΝΙοδπᾷ. ΑἸοχ. 411. φυλλάδα τ᾽ ᾿σχνὴν ] πηγάνου. Ῥ]αῦ. οοτη. ΤΠ. ΟΥ̓]. φυλ-. 

λεῖον ἢ δαφανιδίονυ. 

ϑοῖιο!. ἰσχνά μοι φυλλεῖα: Τὰ ἀπολεπίσματα τῶν λαχάνων. ᾿σχνὰ δὲ 
οἷον μεμαραμμένα καὶ εὐτελῆ τῶν λαχάνων (φύλλα. τοιαῦτα γὰρ οἱ πτω- 

χοὶ ἐσϑίουσι. καὶ ἐν Πλούτω [554] “ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ᾽ ᾿σχνῶν δαίρα- 

γίδων᾽". χαλεῖται δὲ φυλλεῖα χαὶ τὰ τῆς ϑριδϑακίνης φύλλα. σχώπτει δὲ 

αὐτὸν ὡς λαχανοπώλιδος υἱόν.) 

470. ἀπολεῖς. μ᾽ Οἷ. γ68ρΡ. 1202. Ῥαο. 166. ΤῊ. 1078. Ασαΐμομ. ΕἸ. ἴῃς. 8. 
ἀπολεῖς μ᾽ ἐρωτῶν. Αἰϊᾳθδπάο Ῥγοποπθη οτηἰυϊέαγ, αὖ ΝᾺ. 1499. ΕοΕ]. ττῦ, 

ΡΙ. 8900. οβρ. 849. 
φροῦδά μοι τὰ δράματα] Οἵ. ΤῊ. 690. τὸ παιδίον 1 ἐξαρπάσας μοι, 

φροῦδος ἀπὸ τοῦ τιτϑίου. ἘΠ)0]. 511. ποῖ ποϑ᾽ ἡ γυνὴ φρούδη 'στί μοι; 

ΞΌΡΗ. ῬΙΠ]. 424. ϑανὼν  ᾿“ντίλοχος αὐτῷ φροῦδος. 

4171. ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ ϑ΄π|}115. 6Π1ρ515 Ῥδο. 328, ἕν μὲν οὖν τουτί μ᾽ ἔασον 
ἑλχύσαι χαὶ μηχέτι. ΤΉΘ5πι. 648. ὅ δ᾽ οὐδέπω. οεὺ Ῥας. ΟἿ Ἐπιτ. Ογοῖ. 6088. 

οἴμοι, γελῶμαι. χερτομεῖτέ μ᾽ ἐν καχοῖς. ] ἀλλ᾽ οὐχέτ', ἀλλ᾽ ἄπειμι. 

ἨΔ]. 1231. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽" ἤδη δ᾽ ἄρχε τῶν ἐμῶν γάμων. ΟΥ. 1107. ἀλλ᾽ 
οὐχέϑ᾽, Ἅ΄τἜδην νυμφίον κεκτημένη. ἘΠ. δΎ7. ἱ 

472. οὐ δοκῶν --- Νοὸ τορ πα 5 ΤΟΡ 65 Π10 Οαἶ5856. “1π ρὰ ἔδθιυα 

ΤΟΙΟΡΊτι5, πτωχιχὴν στολὴν ἱπαπίπβ, οοἸδίοασ πο ποιηΐπο, Ὑοοοσα]η απι6 68 
ἴπ ὁοποῖοπθ ΟὈ] ραν θ: οα] 5 νοῦ σαρῳδεῖ ποβίου ἰπ ουϊαβ 407 ---ὅδ0." 

(ΕἸπι51.) Οὗ παν. Μοᾶ. 958. δοχῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις. 
χοιράνους] Α650ῃ. ἂρ. ὅ490, ἀπόντων χοιράνων. Επτ. Μοᾶ. 845, ἐχϑρὰ 

δὲ γαίας κοιράνοις χαϑίσταμαι. ἘῚ. 8548. μὴ νεῖχος, ὦ γεραιὲ, χοιράνοις 

τίϑου" 1 σέβειν δὲ τοὺς χρατοῦντας ἄρχαϊος νόμος. ᾿ 

ϑοῖιοῖ. (ὀχληρὸς, οὐ δοχῶν μὲν χοιράνους: Τοῦτο πεπαρῴδηται. ἀσήμως, 

ἐξ Οἰνέως Πὐριπίδου. ὁ δὲ Σύμμαχος καὶ ἐχ Τηλέφου φησὶν αὐτό.) ᾿ 

418. Οἷ, ΤῊ. 210. ὦ τρισχαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ). Ξ 
ἐπελαϑόμην] ϑΙτ1Π18. οχὶ τι γοῦβιιβ οδὺ ὕοβρ. 1186. ποίους τινὰς δὲ χρὴ. 

λέγειν; 1 ΒΩ͂. μεγαλοπρεπεῖς. Ῥαρ. 1040. μάντις τίς ἐστιν. ΤΡ, οὐ μὰ 
“{᾽, ἀλλ᾽ “Ιεροκλέης. 

474, ἐν ᾧπέρ ἐστι πάντα ---Ἴ ΟἿ, Βπτ. Μά. 298, ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα 

γιγνώσχειν καλῶς -- ἐκβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. ΑἸο, 279, Βορῃ, Οοᾶ, Ο, 892, 
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ἐν σοὶ τὰ χείνων «πσὶ γίγνεσθαι χράτη. 247. ἐν ὑμῖν, ὡς ϑεῷ, 1 χείμεϑα 

΄τλάμονες. ΑἹ. ὅ19. ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σώζομαι. ῬΙ]αί. Ῥτοί. Ρ. 313. Α. ἂν 
᾿ᾧ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ σὰ ἢ εὖ ἢ χακῶς πράττειν. Αν. 1077. ἐν τῷ Τριβαλλῷ 

πᾶν τὸ πρᾶγμα. Τ,γ5. 52. ἐν ἡμῖν ἔστε τῆς πόλεως τὰ πράγματα. ῬΊατα 

Ο ὙΆ]ΟΚ. δῇ ῬΊιοοη. 1200. 5 ΠηΠ]Π1ῦον Πιαὔϊπ]. Τ ον, ΛΆ6]Ρ}. 111. 2. 82, “ἰπ 4π0 
ς ποδύϊδα 5Ρ685 ΟΡΘΟΒαῸΟ ΟἸΠΠ6Β Β᾽ ὕδ6.᾽ 

41:5. ΟἿ, Βᾳ. 720. ὦ 4Ζημίδιον, ὦ φίλτατον. Νυῦ. 740. ὦ Σωχρατίδιον 

φίλτατον. ΤιΥ8. 8172. ὦ γλυχύτατον Πῖυρρινίδιον. 889. ὦ γλυχύτατον σὺ 

 χεχνίδιον χαχοῦ πατρός. Ῥαο. 1198. ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρουγαῖν. ὅορῃ. ῬΏ1], 799, 

ὦ τέχνον, ὦ γενναῖον. Ἐπιν. Ογο]. 200. ὦ κάλλιστον, ὦ Κυχλώπιον. Ἐϊςο]. 1199. 

ὦ δέσποτ᾽, ὦ μακάριε καὶ τρὶς ὄλβιε. Ἄο5ρ. 1012, ὦ Καρχίν᾽, ὦ μακάριε 
τῆς εὐπαιδίας. Ῥας. 1198, ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ", ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαθὰ} δέδροα- 

χας. Τμοβιῃ. 209, Πὐριπίδη, 1 ὦ φίλτατ᾽, ὦ κηδεστὰ, μὴ σαυτὸν προδῷς. 
΄ 

470. χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τί σ᾽ αἰτήσαιμ᾽ ἔτι} 1)ὴ6 οομῃδίσποίίοπο οἵ, 

Βα. 094. εἰ. μή σ᾽ ἀπολέσαιμ᾽, εἴ τι τῶν αὐτῶν ἐμοὶ 1 ψευδῶν ἐνείη. δια- 

πέσοιμι πανταχῆ. 1)γΧ8. 290. εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῇϑ᾽ ἡ κύλιξ, 

Ῥδο. 1072. ἐξώλης ἀπόλοι,, εἶ μὴ παύσαιο βακίζων. Ὗρβρ. 1431. Ηοηι. 

Οά. α΄. 47. ὡς ἀπόλοιτο χαὶ ἄλλος, ὅτις τοιαῦτά γε δέζοι. ΤΊοοοΥ. Υ. 20. 

αἴ τοι πιστεύσαιμι, τὰ ““άφνιδος ἄλγε᾽ ἀροίμαν. Υ΄. 149. ἀλλὰ γενοίμαν, ] 

αἱ μή τυ φλάσσαιμι, Μηελάνϑιος ἀντὶ Κομάτα. 1]. 109, εἰ δ᾽ ἄλλως νεύ- 

σαῖς, χατὰ μὲν χρόα πώντ᾽ ὀνύχεσσι 1 δαχνόμενος χνάσαιο. ΧΥ͂, 04, μὴ 

«υίῃ --- ὃς ἁμῶν χαρτερὸς εἴη ] πλὰν ἑνός. Χρῃ. Απ. Υ΄. 0. 4. εἰ μὲν ξυμ- 

βουλεύοι μι ἃ βέλτιστά μοι δοχεῖ εἶναι, πολλά μοι χἀγαϑὰ γένοιτο. 

Τπιοίαμ. 11. 270. μὴ ὥραισιν ὥρα ἱκοίμην, εἴ τι τοιοῦτον ἀνασχοίμη» ποτέ. 

Ἐρῖσυ. Απίῃ. Ῥὰ]. ΧΙ]. 107. τὸν χαλὸν, ὦ Χάριτες, “ιονύσιον, εἰ μὲν 

ἕλοιτο τάμα, χαὶ εἴς ὥρας αὖτις ἄγοιτε χαλόν" | εἰ ὁ᾽ ἕτερον στέρξειε, 

παρεὶς ἐμὲ ---. ΛΟο50}). ΘῈ}}]. 932. χλάοις ἂν, εἰ ψαύσειας. Ἐὰν, ΟΥ. 1086. 

μήϑ᾽ αἰμάώ μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον -- εἰ -- ἀπολίποιμί σε. Μοά. 598. 

μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος 1 μηδ᾽ ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν χνίζοι 

φρένα. ὅ0}]ι. Ῥ]]. 948. ὄλοιο μήπω πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ --. 824, ΤγΔΟΙ. δ. 

Οοᾷ. Ἐ. δ06. ΑἹ. 1176. ομι. Ο. π΄. 102. αὐτέκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο κάρη 
τάμοι ἀλλότριος (ὡς, ] εἰ μὴ ἐγὼ χείνοισι χαχὸν πάντεσσι γενοίμην. 

ΤΉ Θορι.. 343. τεϑναίην δ᾽, εἰ μή τι χαχῶν ἄμπαυμα μεριμνέων | εὑροίμην, 
δοίης δ᾽ ἀντ᾽ ἀνιῶν ἀνίας. ὙΒοΟρΝ. 885, εἰρήνη ἔχοι πόλιν, ὄφρα μετ᾽ 

ἄλλων 1 χωμάζοιμι. 1119. Μίπποιτη. ἘῚῪ. 1, 2, τεϑναίην ὅτε μοι μηκέτι, 
ταῦτα μέλοι. ΟἌ]Π1πι. ΕἾ. 519. τεϑναίην ὅτε κεῖνον ἀποπνεύσαντα τευϑοίμηνγο 

ΑἸ ἴῃ Εὰᾳ. 324. ἐξολοίμιην, ἢν ἀκούσω. οὐ αῃ. 79. χάώκιστ᾽ ἀπολοίμην, 

Ξανϑίαν εἰ μὴ φιλῶ. αὐϊ 46 τὸ ργδοβοηῦι, ποὴ ἀθ {πξπτὰ, ἃρὶξατ. 

᾿ 478. Ἠοβγομίυβ, Σχάνδιξ᾽ λάχανον ἄγριον, παρ᾽ ὃ χαὶ σχανδιχοπώλην 
τὸν Πὐριπίδην λέγουσιν, ἐπειδὴ λαχανοπωλητρίας υἱὸν αὐτὸν εἶναι «φασί. 

ΠΝ. Οὗ. δὰ Τα. 19. μή μοί γε, μή μοι, μὴ διασχανδικίσῃς. ΤΉ ΘΒπι. 587. 

Πὐριπίδου τοῦ τῆς λαχανοπωλητρίας. 4506. 910. ἤδη. 840. ἄληϑες, ὦ παῖ 

τῆς ἀρουρκαίας ϑεοῦ; Οο611Π1π85 Νοοῦ. Αἰ. ΧΥ͂, 20. “ΕπγῚρ᾿ 15. ρΡοθύδθ 

τη δ ύγ 6 ΤῊ ΘΟΡ ΟΡ 5 ἃρτοϑβύϊα ΟἹοτὰ νη ἀθπύθιῃ γΥἱούπτ 4π88- 

5858 ἀἰοῖ, “Δα ππμπὸ Ἰούὰπι ραΐο τοβροχίββο ΡΠΪπίππι Η, Ν. ΧΧΤΙ, 22, 
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ὉῚ αἰ: Ηδθὺ οϑὺ (46 βοδμᾶϊοθ Ἰοααϊςα) ααδπὶ ΑὙἸβίορμδημθ5 Εασ ρὶ 
Ῥοεοίδο Δ0]1οὉ ἸοΟα]α. 6 Γ; Τηδίγθ πη 6] 18 Π6 ΟΤ5 ατ]146 ΠῚ ἸορῚ ὑΪΠΠ τη ΥΘῚ 

αἰΐαββθ, 8564 βοδῃάίοθι." ΟἿ, 74]. Μαχ. 111. 4. ϊορθη. Ὑ1Π|. 20. 5. ν. Σχάν- 

διξ, Οοπίτα ΠΟὈΪΠ551Π|0 ΘἜΠΟΙΘ ἔπ|586 ΕἸ ασΊ ΡΙ ἀθ τα πᾶυταπὺ ῬἘΙ]ΟΟΠΟΥΤΙΒ ἅρὰ ἃ 
δυϊα, ἴῃ Εὐρ. οὐ ΜοβοΠΟΡα]. ἴῃ γἱΐω Εν ρΙ 15. Μαΐγθπη ο᾽π8. ΠΟ ΤΟΥ͂Θ ογδ 

ΟΙοτα νοπαϊίαββθ, θα αὖ μιχρολόγον οὖ Υ6] 6 τηϊηῖτηΐ ῬΥΘΟΪ ΤΟ Ρὰ5 ΤΟΙπ 
[Ἀπ Ἱ]Π]Ἰ ΓΘ δαροτθ βυπαθηΐθπι ποίαγὶ ορπαΐαν Τιοαΐβοῃ. δα Ὀΐοροη. Υ1Π. 20 

Θᾶδθ οχρ]ϊοαύῦίο ρᾶγὰπὶ βα βίαοιυ, 6 Ποῦρθὰ βοδπαϊοθ γ. Ῥ]η, ΧΧΙ. 15. 

ΧΧΊΙ. 22, 24. Ῥίοβοου. 11. 108. Τμιοῖαῃ. Τιοχ. 2. τῶν σχανδίχων καὶ βρα- 

χάνων λαχανευσάμεγνος. ΑἸοΙρἢν. ΠΠ. 49. ἢν γὰρ ἀπορία τοῦ καλοῦντος 

γένηται, ἀνάγχη μὲ σχάνδιχας ἐσϑίειν. ͵ ᾽ 

μητρόϑεν δεδεγμένος] ΟΥ̓, ΑΘ50Ε. ΟΒο. 748. ὃν ἐξέϑρεψα μητρόϑεν δεδὲγ- 
μένη. ΤΠροοΥν. ΧΥ͂ΤΙ. 59. δεξαμένα παρὰ ματρός. 

ϑ'ο]ιοῖ, (σχανδικά μοι δός: Καὶ ἐν τοῖς ᾿Ιππεῦσι δεδήλωται ὅτι ἡ μήτηρ 

Εὐριπίδου πωλεῖν ἐλέγετο σχάνδιχας.) ϑηλυχῶς δὲ ἡ σχάνδιξ ἐλέγετο. 

ἔστι δὲ λάχανον ἄγριον εὐτελές. 

419. πηχτὰ δωμάτων) προ πηχτὰς ϑύρας δωμάτων, ἔοτῖα πῇ 601 - 

Ρᾶρθ5 δϑάϊυτη, Οἵ. Ηομ. 11. ὁ 4175. ϑύρας πυχινῶς ἀραρυίας. β'. Θ6Ὶ 
ἐνὲ μεγάρῳ εὐπήχτῳ. ΑὙἰδύ. τ Θ08. ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας. Τιγ8. 204. 

μοχλοῖς δὲ χὰὶ κλήϑροισιν ] τὰ προπύλαια παχτοῦν. Ὗ68ρΡ. 128. ἐπαχτώ: 

σαμεν. ὅορῃ. Α1]. ὅ79. δῶμα πάχτου. ῬΒὨΙΠοάομΙ. Απίῃ. Ῥ. Υ͂. 4. 4. π 
χλεῖε ϑύρην. ἨρΒγΟἢ. Παχτά" ἡρμοσμένα, πεπορπημένα. ῬΟ]]. Χ. 27, 
δὲ χλεῖσαι ἴσον χαὶ τὸ παχτοῦν [1,Υ58. 205. ὕ6Βρ. 128.1 χαὶ τὸ ἐπι7τα- 

χτοῦν τὰς ϑύρας ἐστὶν, ὥσπερ τῷ ἀνοίγειν ταυτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη 

Εὐριπίδης “λῦε παχτὰ (πηχτὰ) δωμάτων." «“Ιώματα ΠῸΠ δὶ ἴῃ Ρᾶτο- 

418 υδυτραπῦ ὁοπηϊοῖ. Οἷ, 1072. Νὰ. 1169. Ῥαο. 115. ΤῊ: 871: ἘΣΤῚ 561. 
ἀνοιγέτω τις δώματ᾽" αὐτὸς ἔρχεται. ἨογρΡ. 11. 407. 

ϑοῖιοῖ. πηχτὰ δωμάτων: Τὰς ϑύρας. (Ὅμηρος [Π|. 1. 4175.1 “ϑύρας πυχι- 

νῶς ἀραρυίας." Ἄλλως. πρὸς τὰς ἔμπροσϑεν τῶν ϑυρῶν ἱσταμένας κιγ. ἐ- 

δὰς πηχτὰς τὰς ϑύρας εἶπε, διὰ τὸ δι᾽ ὅλου ἀσφαλίζειν χαὶ ἀποχλείειεν 

τὰς ὄψεις χαὶ μὴ ὁρᾶν τινα δύνασθαι τἄνδον, ὥσπερ ἀπὸ τῶν χιγ- 

χλίδων.) : 

480 54. “Βεοίουθοβ. 6556 νυν. 480 --- 480. νουθὴβ γᾶ ρ οἶδ ποῖηο πο Υἱα θὲ 

ΟἿ, υἱἀϊοῦϊαπι πρόβαινε νῦν, ὦ ϑυμὲ 488, οὐ χαρδία, ἄπελϑε --- τὴν κεφᾶ 
λὴν παράσχες εποῦσ᾽ 485. Οἷ, Εᾳ. 1194. ὦ ϑυμὲ, νυνὴ βωμολόχον ἔξευρ 
τι. Ι͂ἢ ὁδοῦ οατηΐπο (490 --- 405.) ροοία ἰγαρίοοβ ἀοομπηῖοβ ἱπηϊδαύαν," 

(ΒΔ ΚΗ.) ΕῚ 

480. ὦ ϑύμ ΘΟ, 460. 488. Εᾳ. 1194. ὦ ϑυμὲ, νυνὲ βωμολόχον ἔξευρ 

ὁ ΒΡ. γ66. σπεῦδ᾽ ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχή; Επ᾿:. Μοᾷ, 1062. κα 

ἀϑὰ ϑυμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε. 1209. ἀλλ᾽ εἶ" ὁπλίζου, καρδέα, Οὐ, 46 

ὦ τάλαινα καρδία ψυχή τ᾿ ἐμή. ΑἸο. 859. ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδέα. ϑορδΐ 
Αἴποι. Ρ. 100. ϑάρσει, ϑυμέ. ΝΘορΡΠγοη. ἃρπὰ ϑἴο». ἘΊον, 20, 84. 
τί δράσεις, ϑυμέ; βούλῥυσοὶ καλῶς 1 πρὶν ἐξαμαρτεῖν. Ἰθϊὰ. οὐ μὴ π 
δώσεις, ϑυμὲ, σαυτὸν ἐν κακοῖς; Ἠομι, Οα. ὑ. 18, τέτλαϑι δὴ, κχρί ̓  

ΤΠοορπ. 005. ϑυμὲ --- τέτλαϑι. Ῥιηά. ΟἹ. 11. 89. ἔπεχε νῦν σχοπῷ. τόξι 

ἄγε ϑυμὲ, οο. Απδογοοῃῦ. θ2, 24, ἄγε, ϑυμὲ, πῇ μέμηνας; Ε' 
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ο΄ 488. γραμμὴ δ᾽ αὑτηί] ϑ΄ῖ'πθ. αγϊου!ο. ΑΠρΊΙο6 τοάαβ, δ πα Π 616 185 

᾿ ἃ βΒύατν{ϊη -Ροϊπί. 

ἶ γραμμὴ] Τιῖη θα. 5601: ἀρχὴ, ἀφετηρία, ἡ λεγομένη βαλβίς. ἐκ μετα- 

᾿ φορᾶς οὖν τῶν δρομέων. ἨοΒγΟΠαΒ, γραμμή" ἡ ἐπὶ τοῦ δρόμου, ἧς ἐπέ. 

᾿ς βαῖνον οἱ δρομεῖς. ΟἿ, ΒΥ. 490. χώρει ᾽πὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς εἰς ἐμβολήν. 

τ ῬΙαΐ. ὁοπι. Π|. 004. γραμμὴν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς διαγράψαντες. Ἐπτ. ΕἸ. 904. 

᾿ς μή μοι, τὸ πρῶτον βῆμ᾽ ἐὰν δράμῃ χαλῶς,} νιχᾶν δοχείτω τὴ δίχην 

ἃ πρὶν ἂν πέλας ] γραμμῆς ἵχηταὶ χαὶ τέλος χάμψη βίου. Ἐπτ. ΕῪ. 169. 

᾿ ἐπ᾽ ἄχραν ἥκομεν γραμμὴν κακῶν. Ὀϊορθη. 11. 88. ἀπὸ γραμμῆς αὐτῆς: 

ἐκ μεταφορᾶς τῶν τρεχόντων. Μαρᾶν. Π. 18. πὸ γραμμῆς: ἤγουν ἐξ 
᾿ ἀρχῆς. Τήραπ. Ερ. 264. εὐθὺς ἀπὸ γραμμῆς ἀλγεῖν. ϑυϊάαβ, οἷον ἀπ᾽ 

ἀρχῆς" ἐκ μεταφορᾶς τῆς τῶν δρομέων ἀφετηρίας χαὶ γραμμῆς, ἣν ἄφε- 

σιν χαὶ βαλβῖδα καλοῦσιν. Οοπδίαπί, Μη. ΟἼτοη. 0173. οὕτως εὐθὺς ἀπὸ 

γραμμῆς πρώτης χακὸς ἐφάνη. Ἡΐϊπο Ἰοοσυϊίομο8 ἀπὸ γραμμῆς (υὖ ἀπὸ 

βαλβίδων, 1. 6. ἀπ᾿ ἀρχῆς), μὴ χίνει γραμμήν. Οφὔογαπι ΘΟΠΙΪΟ5. ἤὼπι δα 

ἐπϑύϊδαϊιτη τϑαϊδ, οὐ ΤΊ α Θ0Ρ00}18. ὁαν Ῥϑοθπι Γθοοσῦ ταὐοποιῃ το θα σιιβ. οϑῦ. 

ϑοῖιο!. γραμμὴ δ᾽ αὑτηί: ᾿ἡρχὴ, ἀφετηρία, ἡ λεγομένη βαλβίς. ἐκ μετα- 

φορᾶς οὖν τῶν δρομέων. 

484. οὐχ εἰ --ΠΝοππο 1015 Μα]ὸ εἶ ργῸ νϑῦροὸ βιυρθδίδηθινο δοοὶμὶῦ 

ΜΈΠ]|ον. 
χαταπιὼν Εὐριπίδην] Θἰμα]Πον Υοβρ. 80, τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος 

ιοπείϑους. ΟἿ. Τριιοίαπ. Τὰρ. Ττὰρ. 1. τὸν Εὐριπίδην ὅλον καταπεπώχα- 

ι μεν. ΑἸοίρῃν, 11. 52. ὅλον σὲ αὐτοῖς ἀγροῖς χαταπιοῦσα. 

Βϑαιοῖ. ἕστηκας: ᾿Ἵντὴὶ τοῦ ἐπὶ συννοίᾳ μένεις χαὶ οὐχ εἰ ὥοπερ Εὐρι- 
πίδην ὅλον μετασχηματισάμενος χαὶ ἀναλαβὼν ἐν σεαυτῶ. (ἐκεῖ δὲ εἧς 

τὸ ἐπίξηνον.) 

48δ. ἐπήνεσ᾽] ΛΗΡΊΟΟ, 1 ρτα δ ὕΠπ66, θσῶνο! ΟΓ, Βδη. ὅ88, χκάλλεστ᾽, 

ἐπαινῶ. μα] ον ΝΡ. 1145. Στρειψιάδην ἀσπάζομαι. Τιγ58. τῦ, οὐκ 

ἐπαινῶ Μὶυρρίνην οἷο. 11. 1218. Τύπσ, ΑἸο, 1005. ἐπήνεσ᾽ ἀλόχῳ πιστὸς 

δύὕνεχ᾽ εἶ «ρίλος. ὅορ!ι. ΕἾ. 205. ἐπήνεσ. Αοτὶδίιβ Ῥ7Ὸ Ῥγαθβϑηθι, τὖ 

ἥσϑην Νιι. 174. Αν. ὅτ0. ἐπηπείλησα Αν. 029. εἶπον Εφ0]. 255. ἐχάρην 

Αν. 1748. ἀπέπτυσα. Ῥὰο. 28, Οἵ, οὐΐαπι αν. το. ὅ8. ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς 

ἠπίους. 008. 727. Ηρ». 610. 1408. Ογο!]. 81. ΑἸο. 396. 401. ΗΕ]. 855. 843. 
Τοπ. 1631. ΟΥ. 1631. 1688. 

ὦ τάλαινα χαρδία] ΟΥ, Ἐπὰν. ΤρΡΗ. Τ, 380. ὦ χαρϑέία τάλαινα. ΟΥ. 4θ0. 

ὦ τάλαινα χαρδία ψυχή τ᾽ ἐμή. Μοᾶ. 1242, ἀλλ᾽ εἰ ὁπλίζου, καρϑία. --- 

ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαβὲ ξίφος. 

480. ἐχεῖσε] ὅ.. ἐς τὴν γραμμήν. 

τὴν κεφαλὴν --- λέξον παρασχοῦσ᾽] Οἷ. 402, 5. Ῥαμ]. Ερ᾿ϑύ. ομι. ΧΥἹ. 4. 

οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν τράχηλον ἑαυτῶν ὑπέϑηκαν. 

481. δοίιοῖ. εἰποῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι: ΕἾ τι δοχεῖ σοι αὐτῇ, ἃ καρ- 

δία, εἰπέ, παρασχοῦσα τὴν χεφαλὴν εἰς τὸ ἐπίξηνον. 

ο΄ 489. τόλμησον, ἴϑι, χώρησον»] ΟΥ̓, Βορ!ι. Τὰ. 1070. ἔϑ᾽, ὦ τέκνον, τόλμη- 
σον, οἴχτειρόν τέ με. ῬῺ]]). 481. τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη ϑέλεις ἄγων, 
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ἄγαμαι καρδίας] ΑΠΡΊ. Βτανο, Βοατγὺ! Οὗ, Αν. 1744. ἄγαμαι δὲ λόγω; 

ῬΒτΥπΙοἢ. οοτη. 11. ὅ8δ4. ἄγαμαι Διονύσου στόματος" ὡς σεελλίσαι ([. 
σεσέλλισαι). ἌΠΙ65. 244. ἄγαμαι λήματος. Ἠοτοί. ΥἹ. 70. ἄγασϑαι ἔφη τοῦ 

᾿Πρασίνου οὐ προδιδόντος τοὺς πολιήτας. ὙΠΙ|. 144. ὑμέων ἀγάμεϑα τὴν 

προνοίην (τῆς προνοίης Ὁ 601]. Τ) 61. 1. 1.). ΙΧ. 79, ἄγαμαι σεῦ. ῬΙαῦ. ἀοΥρ' 

20 Α. ἄξιον ἄγασϑαι. τῶν γιγνομένων. Ὥριη. Ρ. 2960, 4. τίς γὰρ οὐχ ἂν 

εἰχότως ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων τῆς ἀρετῆς; Ξ 

ϑοϊοῖ. (τέ δράσεις: “ιπλῆ χαὶ πρμὴς μεσῳδιχὴ, ἧς αἱ μὲν ἑχατέρωϑε γέ 
εἶσι δίχωλοι διπλῶν δοχμίων, ἡ δὲ μέση δίστιχος Ἰαμβιχὴ ἀκ... 

ἀχατάληχτος.) ᾿ 

490. ἀλλ᾽ ἔσϑι ---Ἰ Οἷ, Αρ. 1802. ἀλλ᾽ ἔσϑι τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾽ εὐτό. ου, 

φρενός. ΟἿ. ὅ88. τέ δράσεις; Ἐπιι. ΗἨδ6]. 780. πῶς φής; τί λέξεις; 

491. Ε΄ Ἡστῆ: 1]. χ΄. 957. ἢ “γὰρ σοί γε σιδήρεος ἕν φρεσὶ ϑυμός. Ἠοτῇ. 
ΠῚ ὩΣ» 805. σαδηρειον γύ τοι ἦτορ. 521. Οα. ψ΄. 172. ἢ γὰρ τῇγε σιδήρεος 
ἐν φρεσὶ ϑυμός. μ΄. 280. ἡ δώ νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυχται. 

ΤῊ. 704. τοῦ δὲ σιδηρέη μὲν χραδίη, χάλχεον δέ οἵ ἤτορ. 656}. ϑορῦ. 

σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ---. Ῥίοηι. 242, σιδηρόφρων τε χὰχκ πέτρας 8 

γασμένος. Ἐπὰν. Μοά. 1279. τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος ἢ σίδαρος. Ογεῖϊ. 

90. πέτρας τὸ λῆμα χἀδάμαντος ἕξομεν. ῬΒοοη. 421. Ηρ». 1169. ΑΩ80} 

ὁ, Οἴοβ. 100. ἃ πῶς ποϑ᾽ ὑμεῖς, ὦ σιδήρεοι, ἐχαρτερεῖτε ἀχροώμεγοι; 

Τιυγβίατη 117, 47. ἀλλ᾽, εἰ μὴ σιδηροῦς ἐστιν, οἴομαι αὐτὸν ἔννουν γεν! ; 

νέναι. εἴθ. ΜΟβοΙ. 14. ΤΥ, 44. πέτρης ὅ γ᾽ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου ] χαρτερὸν 

ἐν στήϑεσσι. ῬΙαῦ. Οἷο. 20. σιδηροῦς γέγονας ἄνϑρωπος. ΤΗΘτΙηἰδύ, ΟΥ, 9. 

Ῥ. 121 Β. οὐδὲ μορμολύττεταί σε ἀνὴρ σιδηροῦς φανταζόμενος. ΤΊΡ. 1.10. 2, 
ΓΘ 8 πὶ [ΟΥ̓ οὖ 6 Υ6 ἔθυσθαβ 1116 ἔπ} ΒΙοπ, δα Ῥτοπι. Υ. 250. 

σιδηροῦς] ΒΘΥΓΘΊΙ5, 1. 6. ἀπ. 

ϑίοιοῖ. σιδηροῦς ἀνήρ: Στερρὸς ἀνὴρ χαὶ ἀτέραμνος. 

492. Οὗ, 480. ἔπι. ΤΡ. Α. 1600. σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρὸ ω ς, 

Ἠρο. 549. 

493. ἅπασι] Ῥοπᾶρῦ ποὺ ἃ" τἀναντία. 

ϑοῖιοῖ. εἷς λέγειν τὰ ᾽ναντία: “είπει τὸ ὥν, ἵν’ ἢ εἷς ὦν. 

494. οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽] Οἵ, Ἐᾳ. 205. ἘΡΕΡΟΥ τὰ πράγματα. 

Θοϊιοῖ. αἱρεῖ ἀντὶ τοῦ βούλει. Ἐ. 

490. ἘΣ ΡΙ αἰ οχ ΤΘΊΘΡΠΟ ὙΘΓΒΙΒ ΘΟΙΡαταν ΒοΠο]αδία, μή μοι φϑ 
γήσητ᾽, ἄνδρες ᾿Πλλήνων ἄχροι, 1 εἰ πτωχὸς ὧν τέτληκ᾽ ἐν ἐσϑλοῖσιν λέγε 

Ῥυΐουϊ ΕπιΙρΙ 415. νοῦ αὐϊξαν ΑἸοχὶβ ἂρ. Αἴμοη. ρ. 691 Ἐ. ἂὺ ΕἸπΙΒΙ. 
᾿παϊοαίαβ, μή μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες ᾿Βλλήνων ἄχροι" 1 ἠλειφόμην ὑόμειν 

ἱρίνῳ Σ ὈΙΝῸ. χογαϊθαν 18π| οταύϊομ πὶ ΤΙ ο ΟΡ 5, απδ τ ΕΟΠΟ 

γράαιῦ ον Ῥαθοπὶ ἰθοουῦ. ασησπὰ πὰ τοᾶϊῦ: οχ ΑὐΠΘπἸθηβῖθ8. ἀποβααι 

ΠΙΟΥἾ886. ῬΟΠΠιπὶ ἸΘν τι8. 0 οδτιβὶβ ἢ οὗ οοποα ἀθηάαπι το] πατῖθαν ἀθαα 
6588 αὖ Ῥγΐπι! ἀπιρ]θοα πέσ ρᾶοομι. ΒΕΒα. “Οὐπίϊποηξ Βἰ γοῦβαβ δῆ 
μαχρὰν, ἀπδγη Π)]ΟΔ60}0}15. ἴδ) ῥηματίων ἐμπιλημένος ΑΘΠΔΥΠΘΗΒΙθῈΒ Υ' 

αν." (ΒΑ.}.). ΟΥἿὉ Τιὺν8. 049. εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ πέφυκα, τοῦτο μὴ φϑον 
μοι. Οὐ μᾶς ῥήσει (496 --- 550) οἵ, Ῥαο. 608 ---Ο47. ΤΊ, 460 ---190. 
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407. ἐν ᾿4ϑηναίοις λέγειν] Οὗ, 680. 0645. Νὰ». 418. Αὐἱϑῦα. ΟΥ. 40. 
Σοφοχλῆς «Ῥιλοχλέους ἡττᾶτο ἐν ᾿ϑηναίοις τὸν Οἰδίπουν. ΤιΥ5Βἴαπι 898, 16. 

᾿ εἶ χαὶ πρότερον μὴ εἴϑισται λέγειν ἐν ἀνδράσι. 

; ϑοϊιοῖ. (μή μοι φϑονήσητ᾽ ἄνδρες: Ἔχ Τηλέφου Εὐριπίδου 
“μή μοι φϑονήσητ᾽, ἄνδρες “Ελλήνων ἄχροι, 

εἶ πτωχὸς ὧν τέτληχ᾽ ἐν ἐσϑλοῖσιν λέγειν.) 

498. Οὐ εβρ. 490. ἄνϑρωπος ὧν εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ ἐξαίφνης χόραξ. 

499. τρυγῳδίαν] 1. 6. ὀοτηοράϊδηι, 510 αἸϊοίδιη ἀπο ϊβύγϊοποβ, δηΐο- 
᾿ς 4081} Ἰᾶγτγὰθ ἃ0 ΑΘΒΟΠΎ]0 ᾿πνθηΐδθ οϑϑθηῦ, δθο 8. οὐὰ {ἰπρΌγ6 Βο]ογθηῦ; 

γ61] «ποὰ Ῥγδθυηΐα τη ἴῃ ΠΟΟ ΟΘΥ ΔΙ Ϊη6. (ἰΥΪ 1105 οϑϑοῦ τρύγα, 1. 6. ΠΟΥΤΠΙ 
πα; γ6] ρούϊιβ αποὰ νἱηἀοιηῖδθ (τρυγητοῦ) ὑθιηροσθ ἴῃ ΒΟΠΟΙΘΠῚ ΠΟ Υβὶ 

ΘΠ 6 ηδ6 6] 51η 01 Τοοοβαθ ὀωπουθηΐαγ. (ΟΟἸΠΟΘαἴαπῃ ΟἹ τρυγῳδέαν αἰοῦαπι 

᾿ς α0ᾶ χατὰ τὸν τῆς τρύγης χαιρὸν ῬΥϊηθπι ἰηνθηΐα οϑϑοῦ ἰθϑύδίαν. ΑὐΠ6- 

χδριβ 1. 40 Β. ΤΙβυπριυπηΐαν τρυγῳδοὶ οὗ τραγιχοὶ χοροὶ ΕῪ. 108. Σαν- 

γυρίων ] ἀπὸ τῶν τρυγῳδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγικῶν χορῶν } ιέλητος. 

ϑοοῖ. τρυγῳϑίαν ποιῶν: Κωμῳδίαν" ἤτοι διὰ τὸ τρύγα ἔπαϑλον λαμ- 

βάγειν, τουτέστι νέον οἶνον, (ἢ διὰ τὸ μὴ ὄντων προσωπείων τὴν ἀρχὴν 
τρυγὶ χρίεσθαι τὰς ὄψεις.) 

ς ὅδθύ. Οἱ, δῦ. χωμῳδήσει τὰ δίκαια. 

τρυγῳδία)] Ἐθοΐθ ἃ65858. ἃυ Ια] πὶ τη ητῦ 181 ΕἸ]ΠΙΒ]οῖι5. Οἵ, Ἐν. 318. 

τρυγῳδοποιομουσική. ΑἸοχ. ΠΙ. 444. ἐπὶ τραγῳδίαν 1 ὥρμηχε νῦν. δῖο 
μουσιχὴ οὐ ἱππική. Υ. Ῥογβ. δὰ Ηθο. 788. 

801. Οὗ, Νὰ. 1402. ὥμοι, πονηρώ γ᾽, ὦ Νεφέλαι, δίχαια δέ. ὅορ!. 
ΠΊΟΝΙ, 121. ὧν ἐπιμεμφομένα σ᾽ αἰδοῖα μὲν ἀντία δ᾽ οἴσω. οὖ ΤΟΙΟΡΝὶ 

γορα Εατὶρ. ΕἾ. 700. γώμεμνον, οὐδ᾽ εἰ πέλεχυν ἐν χεροῖν ἔχων | μέλλοι 

τις εἷς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν  σιγήσομαι δίκαιά γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. 

δ 517 5. 

02 86. “Αρραγοῦ οχ μὶβ ΟἸθομθη ἴῃ 18 ροθύδιη γοθανίβδο αποά ἴῃ 
ΒΑΡΎ ΟΣ 5. πἰτηΐα ἀἰοοπαὶ ᾿ἰοθπέϊα ππδρἷβ ΠΙΟΠΥ 5118. οἰγι αΐοπι Αὐποπίθη- 

δίπτη. ΡΟ ΒΟ χίββοῦ. Αὐἰααΐ, ὁὰπὶ (]]ΠἸβύγαῦαβ ἃ ργαθίοσθ 1118 ΤᾺ] 6 

 ἀοοθπᾶδο ἰαοπ]  αύοπη ἱπιρούταν ϑβοῦ, ἴῃς θὰπὶ ααϊᾶθηι Ργορτῖθ ἀοίθυθηάιαιη 

ἔαϊθ ΠΠπὰ οὐπθη. Αὖ νϑῦὸ οοπβθηξαπθαπὶ δῦ δαῦ ΑὙΙβῦορ απ 6 ΠῚ ἰρβιπὶ 

Βα ΒΡΟΠΐΘ (118 ποίου οϑϑοῦ 1ΠΠ1π8 οομηοθαϊδθ ῬΥΟ ΘΒ 6886, αὺ ΟἼΘΟΠΘΠῚ, 

ΘἾΠῚ Ἰὰτη ὕπο. ΡΟ ΟΥΘΟἰββοῦ ΑὙἰβύορ μὰ 8 ΠΟΠΊΘ, οοπζϊππο ἤππ6, ἴπ 410 

τς Β010 οὔρῳ Παργοραῦ, ρουϊ586: αἴθ ἰπθ ἃ0 πᾶὸ 1ἰῦο, ἀαᾶπὶ ΟἼ16ὸ Ατὶβίο- 

ΒΔ ᾿ἰπίθπαϊδ, ρῥτοΐθοίο ποι ογαῦ οαϊαδπὶ ΟὈΒΟΌΤ 45 δθοίοῦ οββοῦ 

ΘΟΙΙΟΘαἰαυιπὶ {ΠΠᾶσαια, ἰζὰ αὖ, οὐτπ ΔΟΠΔΙΘΠ805 ἀοοογοῦ, απδπινβ 1Π|ἃ 

ἀαοαὰθθ ἔρα]α ΟΠ] βγα ] πομθη ῬΥᾶ8 858 ἴδυγοῦ, ὁοηηοο ὧἀθ 56 ἴρ86 

Ἰοαὰὶ ροββοί." (Βουρᾷ. Ῥυδοῖ, δὰ Ἐτάριη. ρ. 45.) Ε 

02. Μοϊοῖ. (οὐ γάρ μὲ καὶ νῦν: Ὡς ἐκ τοῦ ποιητοῦ τοῦτο. προείρη- 
ται δὲ τὰ περὶ τούτου.) 

608, ξένων παρόντων] Ὁὺ ΤΙΟΉΥ 5115. πιᾶρ 8, 0 [οΠΊροῦΘ ΑὙΙΒύορ ΠᾶΠ68 

ΤἈΡυ]απ ΒΑΡ Υ]οπῖοβ ἀοοπογαῦ, Γποταπύ, αὖ ἷπο αἰβοίπηιβ. ΟἿ, δὰ 878. 

τὴν πόλιν χαχῶς λέγω] ΟἿ. 6850. δεαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν 
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χαϑυβρίζει. ὅϑ6}0]. δὰ 860. τούτους γὰρ (τοὺς Βαβυλωνίους) πρὸ τῶ; 

᾿ἀχαρνέων ᾿ἀριστοφάνης ἐδίδαξεν, ἐν οἷς πολλοὺς χαχῶς εἶπεν. ἐχωμῴδησε 

γὰρ τάς τε κχληρωτὰς χαὶ χειροτονητὰς ἀρχὰς χαὶ Κλέωνα παράντῶΝ τῶ] 

ξένων. ΑΘΒ0}. ὁ. Οὔδθβ. 1Π. ὁ. 84.- Κτησιφῶν δὲ ἐν τῷ ϑεάτρῳ οὐ τοῖν 

νόμους μόνον ὑπερβὰς -- οὐδὲ ἐχκλησιαζόντων ᾿“ϑηναίων, ἀλλὰ τραγῳ- 

δῶν ἀγωγιζομένων καινῶν (οἷ. 46. Οογ. ν. 204. «Τιονυσίοις τοῖς μεγάλοις, 
Φυλ οΣ χαινοῖς), οὐδ᾽ ἐναντίον τοῦ δήμου, ἀλλ᾽ ἐναντίον τῶν “Ἑλλήνων, 

ἵν᾽ ἡμῖν συνειδῶσιν οἷον ἄνδρα τιμῶμεν. “Χροη. Ὧ6 Ἐδρ. Αἴποη. 11. 18. 

χωμῳδεῖν δ᾽ αὖ χαὶ καχῶς λέγειν τὸν μὲν δῆμον οὐχ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὖτο : 

ἀχούωσι κακῶς" ἰδίᾳ δὲ χελεύουσιν, εἴ τίς τινα βούλεται" εὖ εἰδότες ὅτι 

οὐχὶ τοῦ δήμου ἐστὶν οὐδὲ τοῦ πλήϑους ὃ χωμῳδούμενος ὡς ἐπὶ τ 

πολὺ, ἀλλ᾽ ἢ πλούσιος ἢ γενναῖος ἢ δυνάμενος. Τἰγιῦο5. Γπογαπὺ (1188 

εὖ ΝΙοῖδβ; ροϊθηΐεβ Ῥϑυῖο]65, ΟἸθοπ, εὖ Ηγυρϑύβοῖιβ; γενναῖοι ἘθΙρΡΙ 65 

οἵ βοογαΐθβ, οτπὶ ἴοῦο ῬΠΪ]ΟΒΟΡ ΠΟΤ ΠῚ ΡΊΘΡΘ, ᾿ἰΠΐο 408 οὗ ροθίδβ ΘοπΊ 608 
Παρταθαῦ ἀβαὰθ ἄσπονδος χαὶ ἀχήρυχτος πόλεμος." ἘΠ|Μ. ΟὈΠαποΥθαΣ 

Ἰβοογαΐοβ ΟΥ. 46 Ῥᾷοθ ὃ 14. δημοχρατίας οὔσης οὐχ ἔστι παρρησία, Πλὴν 

ἐνθάδε μὲν τοῖς ἀφρονεστάτοις χαὶ μηδὲν ἡμῶν φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ 

ϑεάτρῳ τοῖς χωμῳδοδιδασχάλοις" ὃ χαὶ πάντων ἐστὶ δεινότατον, ὅτε τοῖς 

μὲν ἐχφέρουσιν εἷς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως ἁμαρτήματα 

τοσαύτην ἔχετε χάριν ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσιν. Υ 

ϑοϊιοῖ. (ξένων παρόντων: “πὰ τὸ ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις πολλῶν παρόν. - 

των ξένων εἰρηχέναι χατὰ πολλῶν τὸν ᾿ἡριστοφάνην. διὸ καὶ χατηγορήϑη 

ὑχεὸ τοῦ Κλέωνος.) 

δ04, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν] Τρ51 ΘΗ ΪΤ ΒΌΠῚ1π8 8011. Οὐ, δ07. ἀλλ᾽ ἐσμὲν 

αὐτοί. ΤΉ οΒιη. 4172. ὅμως δ᾽ ἐν ἀλλήλαισι χρὴ δοῦναι λόγον" 1 αὐταὶ γάρ 
ἔσμεν, χοὐδεμέ᾽ ἐχφορὰ λόγου. ΕῪ. 214. αὐτοὶ ϑύομεν. ῬΙαῦ. Τιοσρ. ὙΠ], 

8906 Β. περὲ δὲ τῶν ἐρώτων, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, ἐναντιοῦται παντάπασιν. 

Ῥᾶττη. 187 Α. δεῖ γὰρ χαρίζεσϑαι, ἐπειδὴ --- αὐτοί ἐσμεν. Τπιοῖαπ, Ὁ. Ἢ: 

Χ, 2. αὐεοὶ γὰρ ἡμεῖς ἐσμεν. Τὰ. Τταρ. 20. χαί μοι ἐνταῦϑα, ὦ Ζεῦ, 
(μόνοι γάώρ ἐσμεν, χαὶ οὐδεὶς ἄνϑρωπος πάρεστιν ἐν τῷ ξυλλόγῳ 32 

ἀπόχριναί μοι οἷο. ῬΙαύ, Μοτ. Ρ. τῦῦ . νεανικὸν μὲν, ἔφη, τὸ τόλμημει 

χαὶ “4ήμνιον ὡς ἀληϑῶς, αὐτοὶ γὰρ ἴσμεν (ἐσμεν Ὀϊπ4.), σφόδρα ἐρώσης 

γυναικός. ὥϑδθρθ δαΐθῃη αὐτὸς 5ἰρπίῆοαῦ 50185. Υ. Ηοπ. 1]. ϑ΄. 99. 

Τυδείδης δ᾽ αὐτός περ ἐὼν οἴο. Ατπρΐη. ἀρὰ Αἴμθη. 80 Ε. τοὔνομ᾽ αὐτὸ 

(μΟΙ 6 η 50]811) --- ἔχεις. ΤΠ ΘοοΥ. Χ. 10. ΧΙ. 12, Ῥ]αύ. Ῥμαρᾶ. 68 Ὁ. 
5. Μαᾶτο, Ἐν. ὙἹ1. 81. δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ χατ᾽ ἰδίαν εἴς ἔρημον τόπον 

ΡῬ]δαΐί. 88. Π. 2. ὅδ. “Νο8 βυχιπβ. Ηοϊπαοτί. δα Ῥ]αί. Ῥδγπ, Ρ. 220. 

Ἠδπιδί. δα Τμιοίδη. 11. 58. , 
οὑπὶ “ηναίῳ τ’ ἀγών] 816 510. οὑπὶ Ταινάρῳ ϑεός. “ἩδρΒΥΘΙαΒ, 

᾿Ἐπὶ «Τηναίῳ ἀγών" ἔστιν ἐν τῷ ἄστει “ήναιον, περίβολον ἔχων [ἔχον ὃ᾽ 

μέγαν, καὶ ἐν αὐτῷ “Τ1ηναίου “Ἰιονύσου ἱερὸν, ἂν ᾧ ἐπετελοῦντο οἱ ἀγῶ: 

γες ᾿ϑηγναίων πρὶν τὸ ϑέατρον οἴχοδομηϑῆναι. ϑπ]Πὸν Εύγαι. Μ,. 

Ρ. 361, 39, Βυϊᾷ. ἴπ ἐπὶ “2ηναίῳ. ῬΒοῦ. ἱπ «Ζήναιον. Τιοχ τοίου. Βα κου 

Ῥ. 278, 8, Ν. Βοροκἢ. ἴῃ οοηηι. 6 ΤΙΟΠ 8115. Ρ. 090, Τα αϊαν πη 
ϑιπη ΑΥὐἰβύϊ 68 Π. 417, 10, πάντως δὲ οὔτε πιανήγυρις τὸ νῦν εἶναι οἱ 
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τ παρουσία τοσαύτη ξένων, ἐν οἷς ἐξελεγχόμενοι δυσχερῶς οἴσεσϑε --- λέγω 
γὰρ οὖν ὡς πρὸς παρόντας τοὺς ἄνδρας -- ἀλλ᾽ ἐν ἐλάττοσιν ἢ ἐπὶ 

“ηναίῳ τὰ τῆς ἡπορησίος ἔσται." ΓΝ}).. ΟἿ᾽ ῬΙ ας Ῥροῖς, 9.9.7 Ὁ οἷς 

πέρυσι -- Ῥερεχράτης ὁ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ “ηναίων (1. ““ηναίῳ). Ὥρια. 

ἃς Ρ. δ], 20. ὅταν ἢ ἐπὶ “ηναίῳ ἡ πομπὴ χαὶ οἱ τραγῳδοὶ καὶ οὗ χωμῳ- 

᾿ δοί. ΤῬίάαβο. Βδη. ἐδιδάχϑη -- ἐπὶ “ηναίῳ. 816 ἘῚ. ὅ88. ἐπὶ Παλλαδίῳ. 

Ξ Τγ8. 1201, ἐπ’ ᾿ἀρταμιτέίῳ. Τηθπι. Ρ. 044, 20. τὸ ἐπὶ “ελφινίῳ διχαστήριον. 

 ΒβαμηΥτ. 11.878. Πμέλητον τὸν ἀπὸ “ηναίου νεχρόν. Οὐπι ἀγέϊουϊο ῬΙΟ]θρ. 

6, ΤΙ] τοῖς εὐδοχιμοῦσιν ἐπὶ τῷ «““ηναίῳ. Τιθπᾶθὰ 5ἶνθ Απὐπμοϑύθυϊα τη 6515 

 ΑπίμοβίρυϊοηἹβ (ΕΠ 60. ΜΔ.) αἰθθιβ 11. 12, οὖ 18. ἀσοραμπίαν. Υ. Το. 11. 16. 

Ἐρβύϊ ρᾶνΐίοβ οταηῦὺ Πιϑοίγια, Χόες (Δοῃ. 1070.), Χύτροι (Αομ. 1076. 

Βδμ. 212... Μαυϊία αὐΐοιη ταῦ δὼ [θιιροσο ἰοβυϊνιἰαθ, αὖ ΟΟ]Πρ 8. ΟΧ 

ΔΟΙ. 924 8ᾳ. 904 5ᾳ. 1060 8ᾳ. 1171. Οὗ, Αὐ]. (1611. Υ1Π. 24. Ορροπῖξαν 
ἢος οογίδιηθη τοῖς χατ᾽ ἄστυ “]ιονυσίοις. 

ϑαϊιοῖ. αὐτοὶ γὰρ ἐσμέν: Οἷον μόνοι οἱ ᾿“ϑηναῖοι χωρὶς τῶν συμμάχων 
χαὶ ξένων. (χειμῶνος γὰρ λοιπὸν ὄντος εἷς τὰ “Τήναια χαϑῆχε τὸ δρᾶμα, 

εἷς δὲ τὰ Διονύσια ἐτέταχτο ᾿ϑήναζε χομίζειν τὰς πόλεις τοὺς φόρους, 

ὡς Εὔπολίς φησιν ἐν Πόλεσιν.) 

οὑπὶ “ηναίῳ τ᾿ ἀγών: Ὁ τῶν “Πονυσίων ἀγὼν ἐτελεῖτο δὶς τοῦ ἔτους, 
τὸ μὲν πρῶτον ἔαρος ἐν ἄστει, ὅτε χαὶ οἱ φόροι ᾿ϑήνησιν ἐφέροντο, τὸ 

δὲ δεύτερον ἐν ἀγροῖς, ὁ ἐπὶ “ηναίῳ λεγόμενος, ὅτε ξένοι οὐ παρῆσαν 
ϑήνησι᾽ χειμὼν γὰρ λοιπὸν ἦν. 

δ0ῦ. ξένοι] ὅοοἱ! ΑἸΒομἸοπβίαμη. Εὰᾳ. 1198. Αν. 1431. 1454. 1408, Βδη. 458. 
οὔτε γὰρ φόροι ἥχουσιν] ὥσ!ο!: χειμῶνος γὰρ λοιπὸν ὄντος εἷς τὰ 

Δ Ἕήναια χαϑῆχε τὸ δρᾶμα. εἷς δὲ τὰ “Π΄ονύσια (τὰ μεγάλα 860 τὰ χατ᾽ 

ἀστὺ) ἐτέταχτο ᾿ϑήναζε χομίζειν τὰς πόλεις τοὺς φόρους, ὡς Εὔπολίς 

φησιν ἐν Πόλεσιν. Ὁπαορ ἠρενὸς 7σεόχος ᾿οπβυγα γΘΥΠὰ ἃ ΟΠ οἶ8, οὐ ἴοι- 

ἴαδ86 ἃ ἴρ80 ΕαμοΟΙ]Ϊά6, Ἰορὶάθ αϊοία ἐπὶ ἰδία ὑγρὰν ροπβῖο, ῬΠούϊαβ 

ΟΡ. τῦ, 7. ἠρινοῦ πόχου: ἐπὶ ἔαρος οἱ φόροι ἐφέροντο. Ἐϊδάθπι, «αδηα δι 

οουταρύδ παροῦ ΗθΒυ ΟΠ ρ]οββα. Οἱ [ογίαββο σϑβροχουπηῦ δα ποβύσιμι ἴῃ 

Ανὶῦ. 714. ἰκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν ἀποφαίνει, ] 
ἡνίχα πεχτεῖν (πείχειν Ὁ) ὥρα προβάτων πιόχον ἠρινόν. Τπ 40 Ἰοὺ οτο- 

 ΑἸΡ110 οϑῦ ὀοπηΐοιπι δι ᾿ἰβύδηιν ὑγυ θα ϊ ΡΘΠΒΙΟ ΘΠ ὙΘΥΠπδπὶ [οϑίϊν ἃ]]θγο, 
᾿ς 6606. τῶν πόλεων] Οἰν᾽ θα απι ποοίαταιι, Οἵ, 686. 643. ὙεΒρ. 667. 

610. τ07. 

07, ἐσμὲν αὐτοί} ὅ5011 Βπ πη τ5. ΟΥ, δὰ δ04. 

περιεπτισμένοι) 1. 6. χαϑαροί, Ῥογραυτραῦ!. Απρ]ϊοθ, οἱθατοᾶ 

ἔγοπι π6 πὰ 5} (οὗ ἐογθῖρ πθι8). Μούδρμουῖοθ 560Π01: οἷον ξένων ἀπηλ- 
λαγμένοι καὶ χαϑαροὶ ἀστοί. χυρίως πτίσσειν ἐστὶ τὸ χριϑὰς ἢ ἄλλο τι 

 λεπίζειν χαὶ χαϑαροποιεῖν. ἔνϑεν χαὶ πτισάνη. Ἠββγομίαβ, περιεπτι- 

σμένη" περιεξεσμένη, περιχεχαϑαρμένη. ῬΟΙΙὰχ ὙΠ]. 24. ἔστι δ᾽ ὅπου χαὶ 

τὸ πτίσαι. χαὶ ἡ τιτισάνη τούτοις ἘΘΟΨΗΣΟΙ; .χαὶ τὸ ᾿“ριστοφάνους δὲ 

ἐν ᾿ἀχαρνεῦσι “᾿περιεπτισμέγοι" ἀπὸ τούτου ἂν εἴη εἰρημένον. ΤΠΘΟΡΗΓ. 
ΕΠ ῬΙ: ΙΣ. 17. περιπτίσαντες χαὶ ἀφελόντες τὸ χέλυφος (οἰοιιία 6) μετὰ 
ταῦτα χόπτουσιν ἐν τῷ ὕὅλμῳ. 'Ῥταϊαΐο ῬΒΙΠοΒβίν. Ηδτ. ΤΥ͂. περιεπτισμένος 
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τὸ εἶδος. ΘΥπ68. Ρ. 90. χοῦφον ὄντα χαὶ περιεπτισμένον καὶ ἐλαφρὸν. 
τῇ ψυχῇ. Ηΐπο περιπτίσματα ἀνᾶταιι Ρ6]111 6818 6 (56801. ΝΡ. 45.).. 
Ἐδὺ δυΐοῃ) πτίσσειν ῬΠΒ56Υ6, ἀορΊαθΟΥ6, ἀφοογύϊοατθ, Απρ]οα ὅο 
ΒαΒΚ, ὅο Ρ881. Ἠετοά. 1. 92. Ηΐρρ. Υοῦ. Μεᾷ. 9. ἀπᾶ6 πτισάνη (Ρ 6 6168 
ῬΔΤΙΘΥ, ὈΔΤΙΘΥ σγοδ 5) οὐ πίτυρα (ἔατἔπτγ). Επδβέ. Ρ. 801. τὸ πτέσσειν 
γίνεται ἵνα τὸ πτισσόμενον ἀπολίπῃ τὸ πιτυρῶδες ἄχυρον. Ἠδτοᾷ. 11. 92. 
ΠΟΡΘΟΚ. Ῥαᾶχγὰ]. 1. 81. Εθοῦθ πιοπαϊῦ ΠΟΡγδθιιβ πτίσσειν νΆ]οΓῈ τὰ πίτυρα 
ΘΧΙΠΊΘΓΘ, ΠΟ τὰ ἄχυρα, Ἰαυάαΐο Αἰποη. Χ, 466 Ε. χαὶ ἐπὶ τῆς πτισάνης 
“Κριϑῆς ἀφλοίου (1. 6. περιεπτισμένου) χυλὸν ὀργάσας πίε." πεποίηται 

δὲ τῆς πτισάνης τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τιτίσσειν χαὶ ἀνεῖν. Τὰ ἄχυρα δαΐοτα 

ΘυθηἝ το (ΑΠΡΊΙοθ, ὅο ὙΠ ΠΟΥ) λιχμᾶν ἀϊοοθαίαν. Υ. Ηομι. 1]. ε΄. δ00. 

ἀνδρῶν λιχμώντων. Χεπ. Ορφοθη. 18, θΘ. ΒδΘΟΠΥ]. ΕῪ. 406. ΤΊΘ5. ΟΙΆ58688 

ἸΘΊΓᾺΥ Θηαμηθγαῦ ποβίθ, 1. οἶνθβ ῬΌΤΟΒ ρυ405 ν6] ἀστοὺς χαϑαροὺς (τὸ ᾿ 

ἄλευρον), 2. ξένους, 1. 6. τοὺς συμμάχους τοὺς ᾿ϑήναζε φοιτῶντας (τὰ: 

πίτυρα), 8. μετοίχους (τὰ ἄχυρα). Οτπμῃΐαπη 5ἰπηα] τηθηὐϊο Εὖ Το. 1. 148. 

Οὐ, ῬΙαῦ, Ὑ1. Ρ. 90 Ὁ. πόλιν οἰκοῦντι χαϑαρὰν ὄχλου ξενικοῦ. Ἐπιτ. Τοη. 688. 
χαϑαρὸν γὰρ ἤν τις εἷς πόλιν πέσῃ ξένος, οἷο. {056Ρ}. Β. 4. Π|. 16. 4. τοῦ 

δήμου τὸ χαϑαρώτατον χαὶ εϊλιχρινέστατον. Ταιοῖαῃ. ΤΊπι. 52. οὐ χαϑαρῶς 
ἐλεύϑερος οὐδ᾽ ἀστὸς ὥν. ὅ΄ῖΊ΄6 χαϑαρὸς σῖτος Χοπ. Οδοοη. 18, 8, 9. χαϑα- 
ρὸς στρατὸς “Ηετοά, 1. 211. 

᾿ ϑοϊιοῖ. περιεπτισμένοι: Οἷον “ξένων ἀπηλλαγμένοι καὶ χαϑαροὶ ἀστοί. 

χυρίως πτίσσειν ἐστὶ τὸ χριϑὰς ἢ ἄλλο τι λεπίζειν χαὶ χκαϑαροποιεῖν. 

ἔνϑεν χαὶ πτισάγη. 

“ων δε ἂδιπονν δνν. 

008. τοὺς γὰρ μετοίχους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω] πα] πὸ5 ΘΠ 1Π| 
(4] πὰπο διβαμθ) 5] πτηἃ πὶ (ἈΠΡΊ166, Π6 ομ αῇξ, ἱ. 6, ν᾿ Ποτθπὶ Ῥᾶτέθι) 

οἰγίπτη γοθο. ὅ36Π01: μέρος γάρ ἔστι τῶν πολιτῶν οἱ μέτοιχοι εὐτελὲς, 

ὡς τὰ ἄχυρα τῶν χριϑῶν. Τὴ θΘδάθηη μογβίδῦ τηθίδρουαᾶ. Ῥ]ὰΒβ τη6 ὑοτυβὶῦ 

ΗΟ Ἰοῦβ ααδηῃ ὉΠ]1π|8 Δ]|1185 ἴῃ Πποβίτο, 51 δχοϊρίαβ. ΝᾺ. νυ. 995. Τοίδ 

αἰ Που]ὰ8. γϑυβαῦασ ἴπ βρη] Ποαύϊοπθ σοῦ περιπτίσσειν οὐ ἄχυρα. Τιοοἷ 
ΟὈΒΟΌΤΙΟΥΙΒ Πϊὸ νἱἀθίαν ΒΘ η5118 6586 Απρ]οο: Βα ποῖ αὖ Ιθαϑῦ 6 ἃ ΓΘ 

ὈΥ οὔθ ]νο5, ἴτθρα οὔ π6 Πα 5Κ (ΟΌΥ ἔογοῖρηι 811165}: ον, ἃ5. ὕὅο 

0886 ἔοτϑὶρῃ τϑβίαθηὺβ (ὑμ6 πηϑίοθοὶϊ), 1 οομηβίαοΥ {μθῖ ὑΠ6 

ΟΠ ΔΕ οὗ ὉΠ6 οἰὐϊΖοπβ,  ὕδκο πὸ δοοουὺπῦ οὗ ἔπθ. Βθοῖθ πποποὺ 

ΤοΡγᾶθαβ: “ΝΟΩ ἰαπίϊ γα μέτοιχοι αὖ οοταπι 1115 τη 8186 ἃπαῖτα ραᾶογοῦ 

Ῥοραϊαπ ΑἰΠΘπἰ θη βρη." ΝΟῸη 58 δοοιγαύθ δαὺ φῬουϊβρίοπθ οχρ]οαῦ 

ΜΌ]ΙΟΓ: “5011 βαμηβ ἰδ πα πδπι {τππηθηξαη) ρἹαιηα ρυγραίαμη. Ἡοβρίξοβ᾽ 

αὐϊάοιι δἀβαπῦ, ἱπαυ][ηο5. αἷοο, αὖ ΘΟσῚ ἢ ταὐϊομθη πὸπ ὮδθΘΟ, ΔἸ ῈΠῚ 

αἀυδβὶ ρ] απ ΟἾΥΠΙΠῚ δἰηῦ; αἴααθ, πὖ ΒΘΠΊΡΘΙ 60 Ἰο00 Ὁ] ἔσγαιηθηύατη ἀοὐτὶ- 

ἴππη δῦ β]υτηδ ἴῃ θῶ Ἰδοοῦ, ἰΐω θυ πὸ ρούοδῦ ααἷΐη πὰπο πα 1] 1 πὶ 

δαβίηύ. Αὐ δὶ τηα]ύο ἁγίου υἱποῦ]ο ὁπ) οἰνίθιι5 ΘΟ] α ποῦ βαπηῦ αδ]α 

5001], οοτϑη ααἶθπ5. ΤΟΙΡΌΡ]οαΘ ΑὐΠΘηΪΘπβίπση τη] οἰ θουο πο ἀΘΌΘΙΠΉ5." 

ΤΠΠ10, πὶ (110, τ]ῦο ῬΤΟΡΙ Πα αΪΟσῸ5. ουδηῦ 500 11 απδπὶ ᾿πα α 1 πὶ, αὖ ἔσαι- 

χηθηΐο ρτορὶαβ δα πδουθύῦ οοσῦθχ (πὰ 1 [οπι15 Ἰονίβαιθ οἹ]υηα. ὅοΠ0]. Ἐπ. 259. 

χυρήβια δέ εἶσι τὰ πίτυρα χαὶ ἄχυρα τῶν πυρῶν ἢ χριϑῶν. Ἐπδέ. Ρ. δ70. 

οὐχ ἁπλῶς ἄχυρον, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἀχύρου λετιτότατον νῦν ἡ ἄχνη δηλοῖ. 

Ῥίοβοου, Π|. 90. τὸ ἀχυρωδέστατον τοῦ ἀλεύρου. Χρι. Θοοοι, ΧΥΤΙῚ. 1, 

Φ. αἰκῷκα,.,, 
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ἀγτίον ἀχύρων χαὶ ἀϑέρων ϑερίζειν. Ὧ. χάτωθϑεν ἂν τέμνοιμι, ἵνα ἱχανὰ 

τὰ ἄχυρα μᾶλλον γίγνηται. ΤΠΘΟΡΙγ. ΟΠ αν. 9. δανείζεσθαι χριϑὰς, ποτὲ 

δὲ ἄχυρον. Απρμαη. Αἴμοη. 60 Ο. τὸ δεῖπνόν ἐστι μᾶζα χεχαραχωμένη ] 
ἀχύροις. 

μετοίχους] ΛΑΠΡΊΪοΟ τοβί θη 8116η8. ΗΙ ξένοι αυϊᾶθη ογαπῦ, βοᾷ 

Ππᾶ81] ἐπα πᾶπ) ἀοροραηῦ ΑἰΠομΐβ, μετοιχοῦντες 5ῖγθ παροιχοῦντες ἸὈ]. 

Μοᾶο ξένοι Ἀρρο!]απδαν,, πιοᾶο ἃ 1118 αἰβεϊπριιαπέιν. Εᾳ. 847. χατὰ ξένου 
μετοίχου. Ῥαο. 207. χαὶ μέτοιχοι χαὶ ξένοι (003. 505.) χαὶ νησιῶται. 

Τγ8. ὕ80. χαταμιγνύντας τούς τε μετοίχους χεῖ τις ξένος ἢ φίλος ὑμῖν. 

ΒΌΡΙ. Οοᾶ. Τ᾿... 462. ξένος λόγῳ μέτοιχος, εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 1 φανήσεται 

Θηβαῖος. Ἐατ. Ξ.Ρ}]. 892, τοὺς μετοιχοῦντας ξένους. Α650}}. 1. 100. τοὺς 

ξέγους χαὶ τοὺς μετοίχους. ΤΠαο. ΤΥ. 90. ἀναστήσας ᾿ἀϑηναίους πανδη- 

“ εὶ αὐτούς τε χαὶ τοὺς μετοίχους χαὶ ξένων ὅσοι παρῆσαν ---. 1. 48. 

᾿ἐσβάντων αὐτῶν τε χαὶ τῶν μετοίχων. 1)6πι. ». 014. ὕβριζεν ὑμοῦ μετοί- 

χους, ᾿4ϑηναίους. Ρ. τῶ. ἐδεῖτε καὶ ὑβρίζετε πολίτας ἀνθρώπους χαὶ 

“τοὺς ταλαιπώρους μετοίχους, οἷς ὑβριστικώτερον ὑμεῖς ἢ τοῖς οἴχέταις 

τοῖς Ε τ τέροῖς αὐτῶν ἐχρῆσϑε. Δοῦ. Αγροβί, ΧΥΤΙ. 21. ϑηναῖοι δὲ πώντες 

χαὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι. ὃ. Ῥαὰ]. Ἐρ᾽ϑύ. Ερμοβ. 11. 10. οὐχέτι ἐστὲ 

ξέγοι χαὶ πάροιχοι (ϊ. ᾳ. μέτοικοι), ἀλλ᾽ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων. 
ἄχυρα] αἸα τι τη, ἃ οτι.5. Οἵ, Εὺ. 69. εἰς ἄχυρα καὶ χνοῦν. 
ϑοιοῖ. μέρος γάρ ἐστι τῶν πολιτῶν οἱ μέτοιχοι εὐτελὲς ὡς τὰ ἄχυρα 

τῶν χριϑῶν. Ἰι. 

 δ090. Οἵ Βυγ. ΟΥ. 518. ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖκας ἀνοσίους «--- 

ἀμυνῶ δ᾽ οἵο. ΤῊ. 400. χαὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽ --- μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον, εἴ 

μὴ μαίνομαι. ὅογρ!. Εν. δ438, ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐχ ἐπίσταμαι. 
Ἰπιοίαπ ϑοπηη. ὅ. ἐγὼ δὲ τότε μὲν οὐχ ἤσϑιον οἴο. Αἀ46 Τ20]. 1173. 728. 

ΒοΡῖ. Απὶ. 1106. ΑἹ]. 4806. 6078. ΕἸ. 951. Ἐπ’. ΟΥ. ὅ89. 5456, Ῥῃ. 4760. 
ον. 98. 

μισῶ μὲν ---Ἴ ΗΪ8 τοβροπᾶθεηῦ απᾶ6 βοαπππέιγ ν. Ὁ18. ἀτὰρ, φίλοι γὰρ, οἴο. 

510. ΟΥ, Νὰ. 1480. ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἱχίαν. Ταπιοῖαπ. {π}. 

ΤΥὰρ. 852, τὴν στοὰν αὐτὴν ἔγωγε, εἰ δοχεῖ, διασείσας ἐμβαλῶ τῷ «Ἰώμιδι. 

Ταινάρῳ] Οἷ. βδη. 188, Ῥιηᾶ. Ρ. 1. 44. Ταίναρον εἷς ἱερών. 174. ἀπ᾽ 

ἄχρας Ταινάρου. ϑίταν. ὙΠ]1. 308. τὸ μὲν Ταίναρον ἀχτή ἔστιν -- τὸ 

ἱερὸν ἔχουσα τοῦ Ποσειδῶνος. 

ϑοῆοὶ. οὑπὶ Ταινάρῳ ϑεός: (Ὁ αὐτῶν τῶν “1ακεδαιμονίων.) Ταίναρον 
Υ άρ ἐστι τῆς “ακωνιχῆς ἀκρωτήριον, ἐν ᾧ στόμιον ἣν χατάγον εἷς Ἅιδου. 

αὖϑα δὲ ἣν χαὶ Ποσειδῶνος ἱερὸν ᾿Ἰσφαλείου. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐπειδὴ 

τοὺς εἵλωτας οἰχέτας χαϑεσϑέντας ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ ἽἊαι- 

᾿γαρίου οὐδὲν δείσαντες ἀνεῖλον “αχεδαιμόνιοι, χαὶ διὰ τοῦτο ἐδόχουν 
αγεῖς εἶναι. 

ἐ 

511. σείσας] ΟἿ, ΤΊπο. 1. 128. οὗ γὰρ ““ακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε 
ἐχ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Εἱλώτων ἱκέτας ἀπαγα- 

γόντες διέφϑειραν' δι ὃ δὴ χαὶ σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν 
σμὸν γενέσϑαι ἐν Σπάρτῃ. ΝΙπηίγαμη ἰαπΐα Υἱ οοποιββῶ οδῦ (6118, 

20 
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Υ1Ι1. 25. Ηππο ἴουγδο τηοΐαμη, ΟΠ} π|8. ΠΊΘΙΙΠἰῦ ποβίου ΠΥ5. 1142,, ΟἹΥΚ 
Ρἰααϊβ 27. ΔηπῸ αἀπᾶτίο ΘΥ̓ΘΠἾβ86. πδυγαῦ ΠΙΘάοτι5 ΘΊΘα]π5 ΧΙ. 05. Υογαπι 

60 ἴρ80 ἐθιῆροτο πὸ δοΐῳ οδϑῦ ἤδθο ἔφ θα]α. τπᾶρπο τηθῦπ ᾿οποραηίαν 1,8 06- 

ἀδθιηοη π6. 5ΠῚ1}1 οἰαᾶθ ᾿ἰδουππὶ ΟΡΡΥΪπιουθηῦιτ : ΡῬτοχίπια δηἶπὶ ἀθϑία 

οὐ ϑΠΡΘΙΪΟΥΙ ΠΙθπ6 ἰγθαπθηΐοβ ἰθυτᾶθ τηοΐβ ΡῈ’ ΠΗΪΨΟΥΒΔΙΏ ἴοτα ατδο- 
οἴδηη δχϑυ ἶδθο βοίπηιβ οχ ΤΒπογαϊάθ 11. 87. 896. Ἐὸβ ἴῃ δηΐϊπηο πᾶραϊ 

Ρορία. ΕΠ.Μ. ΟἿ. Ἠϊοᾶ. ὅ51ο. ΧΙ. ΡΙαθαγον. ἴπ Οἷπι. Α6]14π. Υ. Η. ΥἹ. τὰ 

ῬοΙγδοη. ταῦ. 1. ΤΟΡγάθι5 ΘΟΠΟΥ 71π0οὺ Το. 1. 28, τύ. Υ. 45. δ0. 

ΥἹΙ. 950. (οῦν.) Ταμίύτβ αὶ 116 ἔθυσα πού αὖ δα νἱρίπθ δυο τ]ὰ. 

ΠΟΠΉΪ τι Ἰη Το. ]οΥἸπί οὖ ααϊπα 6 ΒΟ] απ ἐθοΐα ἴῃ ραγύα ᾿πίθρυα τοτη βου] ηῦ. 

ϑίσα. ρ. 307. εὔσειστος δ᾽ ἡ “αχωνιχή. Τ,γ5. 1142, ἡ δὲ Μεσσήνη τότε] 

ὑμῖν ἐπέχειτο χὠ ϑεὸς (56801. ὁ Ποσειδῶν) σείων ἅμα. “Ἡεγοῦ. ὙΠ. 120. 
ὅστις γὰρ νομίζει Ποσειδέωνα τὴν γῆν σείειν. χαὶ τὰ διεστεῶτα ὑπὸ 

σεισμοῦ τοῦ ϑεοῦ τούτου ἔργα εἶναι, οἷο. ΤΒαο. ΤΥ. δ2. ἔσεισε (86. ὅ. 

Ποσειδῶν). Νορίμππηϊ ορ πού βαπὲ σεισέχϑων (ΡΙπά.), ἐννοσίγαιος οὖ ἔνο- 

σίχϑων (Ηομ.), τεννάχτωρ γῆς (30}}..). 

512, ἀμπέλια χκεχ]ῇ Οἷ, Ῥδο. ὅθ0. τώ τ᾽ ἀμπέλια χαὶ τὰ νέα συχίδια.. 

020. ἐπεί τοι χαὶ χορώνεών γέ μου ] ἐξέχοψαν. 
Βοῖιοῖ. ὡς χαὶ αὐτὸς τοῖς ᾿“χαρνεῦσι. Ἐν. 

513. Οὗ Νά βρ. 147. ἀτὰρ. οὐ γὰρ ἐρρήσεις γε (ἐκφρήσω σεϑ), ποῦ ᾿σϑ' 

ἡ τηλία; 

οἱ παρόντες ἐν λόγῳ] Οἵ, Αν. 80. ἡμεῖς γὰρ, ὦνδρες οἵ παρόντες ἐν 

λόγῳ, οἷος. ἔπι. ΠΠ 65. 149, τίς δῆτα Τρώων οὲ πάρεισιν ἐν λόγῳ 1 ϑέλει ---: 

Χροη. Οδοοπ. ΠΠ. 12, πάντως δ᾽, ἔφη, --- φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες, 

ἀπαλήϑευσαι πρὸς ἡμᾶς. ὅορῃ. ΕἸ. 6058, οὐ γὰρ ἐν φίλοις 1 ὁ μῦϑος. Ι 

514. Οὗ ΤῊ. 478. τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι ᾿᾽χεῖνον αἰτιώμεϑα; ὌΌΡΙΟΧχ ἀοοιδα- 

ὑὐνιιβ, αὖ σα] γο 5 αἰτεῖσθαι, ἀφαιρεῖσθαι, οἷο. ἷ 

510 ---͵-ὖϑ9, Ηος Ἰοῦο Οὐμηϊοιιβ οχ ὈΙΘΔΘΟΡΟ] 1115. Ρουβοῆδ, οβύθπαουο οοπδ- 
ἔπι γουῶπι Θαπβαπὶ ποὐύϊββί ηΐ Ῥ]Ο ίβοιθὶ ἱἴπ ΜΟρΆγοηβοβ. (680 54.) Ῥουῖο! 5 

5ιᾶβι ἃ ΟΠαυῖπο Ἰαἰ], τιηᾶο 961} Ππι7 5 ΟΥἹΡῸ Παχὶῦ. πὸη δ ΜΟΡΆΓΘΠΒΘΒ, 

56 δα ρῬᾶποοβ δχ ἰρ8ὶβ ΑὐπθηἸθηβῖθτι8 τοί θυ ἄτη 6556. ΝῸΝ ἔβη 

οππηΐηο γογὰ δα ἠπβία ν᾽ ἀοέαν Πᾶθο παυταῦϊο, 51 νοτὰ βπῦ απᾶ ἄο Απί]ιο- 

τη οὙ1{1 οαθ46 ἃ ΜορΆΓΟΠβῖθι5. ραίναξα ἰταδιηΐαν (ν. Μ1]1]. Ῥυδοῖ, ν. ΧΥΤ]1.), 

αἰ Ἰοραῦι5. 6 Ῥ]ΘὈἸβοῖθο βαρτα ἀἰοῦο οὐἸπ ] ] θπβα 6 ἴῃ 60 1Π8 015. ἃ ῬΟΥΊΟ]ο, 

αὖ ΡᾺΓ οταῦ, τηΐβϑιβ ἔπουαῖ. Οὐ7π5. οδθἴβ5, γοῦᾶθ ΠῸ]π5. Ὀ61Π1 οδιιδᾶθ, οὗ 

ἃ} ποβίτο οὗ ἃ ΤἼπογ αἰ. τηοπέϊοποπὶ 5 Ποπεϊο ργδοθουτη εϊ βαξῖβ ΠΝ ΠῚ 

οβύ. Εὐχριοθασιηῦ δυΐθη ΜΡ ΥΘηβῖθι5 ΑὙΠΟΠΪΘΠΒο5. ἴῃ ἴΠΠ0 Ρ]ο Ἰβοῖξο 

ἐπεργασίαν τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς χαὶ τῆς ἀορίστου χαὶ ἀνδραπόδων ὑπο- 

δοχὴν τῶν ἀφισταμένων (οἷ. Ὀ21.), τὖὖῦ πατταὰΐ ΤΙπογα] 65 1. 130, ΟἿ, ῬΙπέ. 
Ῥον. 80. 

51. οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω] Οδπΐο ποὺ βροοίαξζογαπι ἱπουϊοαῦ πιο ΟΥ δ, 
6 ΤΓΒΙ5. ΟἽΘΟΠ γῸ] ἃ]1π8 αὐϊβρίαπι οὐαῦου δῦ ΒΥοορπδηΐα δἰ θὲ αἰοατη 
ἱπιρὶπραί. Υ. δὰ 878. ΒΟΤῊ. ΟΥ,. δτύ, 0381. Ώθμι. ἀθ ον. Ρ. 2... ὑμεῖς, 

ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι" τὸ δὲ ὑμεῖς ὅταν λέγω, τὴν πόλιν λέγω. αν. Ξ.ΡΡΙ]. 

818, τούς τ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, οὐχὶ τὴν πόλιν, ] ἤχϑαιρ). ἱ 
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᾿ς ἡμῶν - ἄνδρες) ΑΠΡῚ. οοτύδϊῃ οὗ 5. ΟἿ ΤΥΧ8. 1117, μηδ᾽ ὥσπερ 
ἡμῶν ἄνδρες ἀμαϑῶς τοῦτ᾽ ἔδρων. Ἐ0]. 3848, γυνὴ --- τῶν φίλων. Ἐᾳ. 471. 
Το. ΠΙ. 05. εὖ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι. ὅορ!. Απέ, 280. πόλεως 

ἄνδρες --- ἐρρόϑουν. 

Ο δΙ7. ἀνδράρια) Ἠοϊμ ΠΟΙΟΠ 65, ῬΘΙ οοπίθηιρίπη), τὸ ἀνϑρωπαρίω 

ΡῬΙ. 410. δάση ἔογπιὰ τοβυϊξιιθπ α Γουγΐαββο Ῥαο. 51., πὶ Ἰορτῦαν ἀνδρέοισι. 

ΚΒ Πα βυπὺ πλοιάριον ἤδη. 139. γυπάριον Ἐφ. 793, χῳδάριον ᾿δη. 1908. 

φιλοττάριον 000]. 891. παιδάριον Κὶ 65Ρ. ὅ08. λῃδώριον Αν. 710. σχευάριον 
ῬΙ. 840. δουλάριον ΤΊ. 87. οἰνάριον, δοξάριον, ψυχάριον. χλινάριου, 
λογάριον, μισϑάριον. ἱππάριον, χιτωνάριον, γνεαγνισχάριον, ὁπιλάριον, 

δελτάριον, μυϑάριον, ξυλάριον, ὠάριον, σταμνάριον, δειπνάριον, πωλάώ- 

ριον, χυνάριον, τριβωνάριον, πλαχουντάριον, γυναιχάριον, παιδισχάώριον. 

ζωδάριον, μναδάριον, βοιδάριον. 
᾿παραχεχομμένα)] ἀπ] οτῖπα. ἈΠρῚ. οοππη οτοϊ δ. Β6Π01: ἀπὸ μετα- 

φορᾶς τῶν ἀδοχίμων νομισμάτων. ἅπερ παράτυπα λέγεται χαὶ παραχε- 

 χομμένα. Ἰπιοίδη. τᾶν. 1π. 2. ὅσα χίβδηλα χαὶ νόϑα χαὶ πιαραχεχομμένα. 

Ἡοτπ]. 08. χατὰ τοὺς ἀργυρογνώμονας διαγιγνώσχειν ( τε δόχιμα χαὶ 

 ἀχίβδηλα χαὶ ἃ παραχεχομμένα. Τιοχῖρἢ. 20. εἴ τε ξενίζοι χαὶ τὸ χαϑε- 

στηχὸς νόμισμα τῆς φωνῆς παραχόπτοι. 1)ὺ Ἰηϊδ. 5011". 10. ἀργυραμοι- 

βικῶς ἕχαστα ἐξετάζοντας, ὡς τὰ μὲν παραχεχομμένα εὐϑὺς ἀπορρίπτειν 

παραδέχεσθαι δὲ τὰ νόμιμα εἴο. Οἷ, ἴδῃ. 120. τοῖς πονηροῖς χαλχίοις] 

᾿χϑές τε χαὶ πρώην χοπεῖσι τῷ χαχκίστῳ χκόμματι. Οοπίτα ὀρϑῶς χοπεῖσι 

Ἔδη. 723. 
ϑοῖιοῖ. πιαραχεχομμένα: (Μηδὲν ἐντελὲς ἔχοντα.) ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

 ἀδοχίμων νομισμάτων, ἅπερ παράτυπα λέγεται χαὶ παραχεχομμένα. χαὶ 

γῦν δὲ εἰώϑασι λέγειν παραχαράχτας τοὺς παραχότιτοντας. ὅϑεν παρ᾽ 

᾿᾿ϑηναίοις χαὶ παράσημος ῥήτωρ. 

- 818. παράσημα] Ῥταᾶνδο ποΐδο. Οὗ Ποη. ν. 700. δεῖν δὴ --- εἴ τις, 
ὃ τῆς πόλεώς ἔστι νόμισμα, τοῦτο διαφϑείρει χαὶ παράσημον εἰσφέρει, 

μισεῖν χαὶ χολάζειν. Τγ6πη. ἄο ον, 242, παράσημος ῥήτωρ. ΛοΒοΙ. Αρ. τ09, 

δύναμιν οὐ σέβουσα πλούτου παράσημον αἴνῳ. Ἐν. Ηΐρν». 1110. δόξα --- 
παράσημος. ῬΙαΐ. ἀο Α4Ὲ]. οὔ Απι. 24. ὁ δὲ ψευδὴς χαὶ νόϑος χαὶ ὑπό- 

χαλχος ὥσπερ νόμισμα παράσημον. Ῥ]αί. ὁοοπι. 11. 048. σημεῖα παρα- 

σημεῖα (παράσημ᾽ ἄττα ὃ). ΜΙ ΓΟΝ ἕδιη5. Αροη. 189, “Ἢ ον οοππύοτνοϊ᾽ 

ΔΟΟΘΙΪΠ ὑπ 0 0 ἃΓ6 ΠΟ ἔτϊθι 85} ΒΘΔΥ ἴῃ ὑπ 6 1} Βα ρου βουϊρύϊοι οἷο. 

Τὸ νυ. ἐπίσημος, ἄσημος, παράσημος ν. 5610]. δα Ηθο. 379. 

᾿ς παράξενα] 1.6. 5οιηΐ -οἶν 65, αὖ τοάαϊῦ Βταποῖ. “ὙἹχ ἀϊοὶ ροξοβὺ ψαδιη 

Βᾶθρ6. ΠΟΙΜΪηἾ 115 ἴῃ οἰν᾽ζαΐο ρούθηθθιι5 Ὑ61] Δ]οα αὶ 5101 ἰηξοβοϊθ ξενίαν 

ΟΠ ΘΧΡΙΟΡΤΑΥΙηῦ ΟΟΠΙΪο. Ηδὸ ϑβυβρίοίοπο ποίαθιν (ΟΡ Ἰβοάθμμτιβ ᾿πίοθυϊτιβ 
ΨΥ. τ04. Ἐγχροοβύϊαθβ Αν. 11. 704. 1527, Αὐοοβίου 51. ϑριηὐμαχιβ 762. Τγ- 

 ΟασιΒ 1200. Ατομοάριηιιβ ἤδη. 418. ΟἸθορηο 081. 1653. ΤῊ ΘΡΠο5. ἃ 

ῬΙαΐοπο οοπηΐοο ἃριια 56}}0]1. δὰ ἂν. 798, ΟἹθορῃμομίθη. ἃν πυρί ἄθ ἰληρὶ 
οἴη Οὐ. Θ02. ὀδηβοῦ αγάθοιιβ 6185. ἱπύθυρυοβ, ὉΌῚ ἴπ ΘΟΠοΐίομθ ΑΥ̓ΡΊΨΟΓΙΙΠΙ 

ἰπαποῖϊξαν ογαΐονυ “ργεῖος οὐκ ᾿Ἰργεῖος." ἘΠῚ. Τηνϊξαδαν πππὸ Ἰοοαπι ΤΠο- 
ἸΙηϊδύϊαβ ΟΥ. 21. ρ. 255 Ὁ. ὈΙΝΉ. 

90 Ἔ 
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519. ἐσυκοφάντει] Ὁ 6 ἔοτοθαπῦ αὖ ῥγομῖθῖία (ἀπόρρητα), ἱ. 4. ἔφαινε. 

ΔΠΡΊΙοο, 1 ον θα ἀραϊπβύ. Οἵ. δα ὅ42. ἀπέδοτο φήνας κυνίδιον (Ὁ) οἷο, 
819. τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φανῶ (φαίνω Ὁ) ταδὲ | πολέμια καὶ σέ. 911. 

ἐγὼ τοίνυν ὁδὲ [ φαίνω πολέμια ταυταγί. ῬΙαῦ. 50]. 24. οὐκ ἂν οὖν τις 

ἡγήσαιτο παντελῶς ἀπιϑάνους τοὺς λέγοντας, ὅτι χαὶ σύχων ἐξαγωγὴ τὸ 

παλαιὸν ἀπείρητο χαὶ τὸ φαίνειν ἐνδειχνύμενον τοὺς ἐξώγοντας χληϑῆναι 

συχοφαντεῖν. Μαυϊΐζο πϑοιζαΐπβ οδϑὺ συχοφαντεῖν τινα, ὕόβρ. 1090. 
Αν. 1491. Νοίαπαα δαΐθηη οοηβίγ ποῦ ἢἿβ πιαϊαίϊο ἴῃ ἐσυχοφάντει, πιᾶτης 

βϑηζθηύία ᾿ποποανογαῦ ἃ0 ἄνδρες 510. 

Μεγαρέων τὰ χλανίσχια)] Ηδδο τηδ]ὸ δοοθροσπηΐῦ ἰηδουρτοῖοβ. Τιαηϊῆ- 

οἴπτη 1π606}}} οαπιβῶ Θχουοθραηῦ Μοράγθη8658. Εὸβ ἴῃ δηΐη0 ΠαθαϊΌ ποβίοι 

Ρδο. 9990. χαὶ τὴν ἀγορὰν ἡμῖν ἀγαϑῶν 1 ἐμπλησϑῆναι, μεγάλων σχορό- 

δων,} σιχύων πρῴων, μήλων, δοιῶν, [ δούλοισι χλανισχιδίων σμιχρῶν. 

ΕΠΜ. Οὐ Χβϑη. Μϑπηι. 11. ἡ. 06. Μεγαρέων δὲ οἱ πλεῖστοι, ἔφη, ἀπὸ 
ἐξωμίδοποιίας διατρέφονται. 

χλανίσχια)] Βδάθπι ἴοτιπα Ἰθρὶίαν Αοβοῃίη. 18, 80. εἰ γάρ τίς σου τὰ 

χομψψὰ ταῦτα χλανίσχια περιελόμενος χαὶ τοὺς μαλαχοὺς χιτωνίσχους οἷα. 

ΑἸΟΙΡΗγ. 1. 88. 4. Μαιτη. ΕἸρ. Τιῦ. ΙΧ. 42. χλανίσχιον λευχὸν χαρτόν. 

41. χλανὶς χαρτὴ ἄγραφος. ΑἸ1ὰ ἴοττηα χλανισχίδιον οϑῦ Ῥαο. 1002, χλα- 

γιδίσχιον Ατὐϊδίδθη. 1. 11. χλανίδιον ἩρτΙοά. 1. 105. Ἐπὰν. Οὐ. 42. ϑορΆ. 
Ἐν. 400. ᾿ 

ϑοοῖ. ΠΠεγαρέων τὰ χλανίσχια: (Οἱονεὶ ἐξετίνασσον αὐτοὺς παραγενό- 

μενοι. ἢ τοιοῦτό τι λέγει. ἐσυχοιφάντουν οὗ μόνον Μεγαρέας, ἀλλὰ χαὶ 

τὰ χλανίσχια αὐτῶν.) ἀντὶ τοῦ, τὴν ὕπαρξιν, τὴν οὐσίαν. (ἢ ἴον. 

χῶς τοὺς ΠῆΊεγαρέας.) 

020. χεἴ που --- ἴδοιεν] ΟἿ, Εᾳ. 423. εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι τις αὐτῶν, οἷα. ϑορ!. 

ΤΥ. 909. εἴ του φίλων βλέψειεν οἴχετῶν δέμας. ἼΠπαπο. ΥἼΙ. 71. εἴ μέν τινες 
ἴδοιέν που τοὺς σφετέρους ἐπιχρατοῦντας, ἀνεϑάρσησαν ὄν. 

σίχυον] ΔΑΥΡΊΪΟΘ, ἃ τη 6] 0. ΥὟ. 5610]. δά Ῥδο. 1001. 

ἔδοιεν}] 8. ἐχεῖνοι οἱ ἄνδρες (016). 

λαγῴδιον] Οοπίον χαλῴδεον, κῴδιον. 
Βο,ιοῖ. σίκυον: “πὸ εὐθείας τῆς ὃ σίκυος. 

021. χοιρίδιον] Οἵ. τθ8. 

σχόροδον ἢ χόνδρους ἅλας] Οἷ. 700 5ᾳ. 818 5ᾳ. ΑἸΠῚ οηΐπ ἴογαχ οσαῦ 

Μορατιῖβ. ΟἿ, 761. Ραο. 1000. 561101. «ἃ Ῥᾷο. 340. Τ6 5} 11π|8 ΝΜ ρατθητος 
εἴπτη συ. ΕΠῸῚ ἮΝ. ἘΠῸΧΧΧΤ. γι ΥἹΣ 

χόνδρους ἅλας ἈπρΊϊοο Τὰ Ρ (Τ00Κ) -- 5811. Οοπίτα λεπτοὶ ἅλες 
Ῥυ. 200, ΑἸοχ. Αἴπθη. Ὑ11|. 824 Β. σμήσας τε λεπτοῖς ἁλσί. Αγοποβίγ, Ρ. 391. 
ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας. 1) νορο χόνδρος οἵ. Ἡοτοί. ΤΥ, 181. ἁλός 

ἔστι τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους. 185. τῶν ἁλίνων χόνδρων. ἈπΟΡδΝ. 
ἃρ. Αἴποη. 11. ν. 127 Β. χόνδρος ἀγαϑὸς Μεγαρικός. Ῥποοηΐο. 1014. ». 809 ΤῸ. 
χἄλα λήψεται χόνδρον. Ἰκιοῖαπ. τοη, 10. λεβανωτοῦ χόνδρους. {πιρ. Τταρ, 10. 

λιβανωτοῦ χόνδρους τέτταρας. ΑἸοΙρ}ν, ΠΙ. ὅ8. χόνδρους --- λιβανωτοῦ, 

ΟἸοογῸ}. ἂρ. Βοκς. Δποο, ν. 1810. χόνδρος ἕλς, χόνδρου ἁλὸς, χόνδροι 
ἅλες. ὅ6Π01: χόνδρους ἅλας" οὕτως οἱ ᾿Δττικοί. 
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ϑοῖοῖ. (ἢ χόνδρους ἅλας: Οὕτως οἱ ᾿ττιχοί. πολλοὶ δὲ ἦσαν παρὰ Μίεγα- 

ρεῦσιν ἅλες.) 

ὅδ. χἀπέπρατ᾽ ] Εὐ νοπαϊύδ ογαπύ. ΟΓ δ42. 

αὐϑημερόν] ΟΥ, Τιγ5. 114. ΤΊ. 820. ΕΌχγμὰ Ἡοπιουῖοα οϑὺ αὐτῆμαρ, 

ΕἸ αἰ. 81. σ΄. 4564. Θά. γ΄. 811. 

Βοῖιοί. ταῦτ᾽ ἦν Μιίεγαριχά: Ταῦτα λέγοντες εἶναι Μιεγαρικὰ πάντα 

: διήρπαζον ὑπὸ τῶν συχοφαντούντων χαὶ τοῦ μιχρολόγου. 

29. ὐϊαμηδὶ ἤδθο, ΠΘΙῚΡῸ ΒΥ ΘΟρΡΠ Πα πἰϊαθ, Ἰονία νἱἀοαμέπν, ἔπιθι ἰηὔοΥ 

Οδιιδα5 Πα78. Ὁ6]11 οἃ τϑίουύ. Τηΐτὰ ν. 820, τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ἵχει πάλιν} ὅϑεν 

περ ἁρχὰ τῶν χαχῶν ἁμῖν ἔφυ. ΝΙπαίχηι οἃ ΤῸ85. Πρ ηδὰ8 ΑἰΠ ΘΠ ΘΠ 5105 
το ἀοραῦ αὐ 65. Βοοῖίδ8. 

᾿ χαὶ ταῦτα μὲν δὴ --Ἴ Οἵ ΡΙ]. 8. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα (9). 

᾿ς δ24. Ηυμπὸ γϑῦβϑαπη οὗ ὕγ05 βϑαποηΐοβ αἰοσὺ Ῥ] αὐτο 5. πὶ ῬΘΙΊΟ]Ὸ ο. 80. 
ΟΡ. 108 Ε΄. Μεγαρεῖς δὲ τὸν ᾿ἀνϑεμοχρίτου φόνον ἀπαρνούμενοι τὰς 

αἰτίας εἰς ᾿σπασίαν χαὶ Περιχλέα τρέπουσι χρώμενοι τοῖς περιβοήτοις 

 χαὶ δημώδεσι τούτοις ἐκ τῶν χαρνέων στιχιδίοις, Πορνὴν κι τ. λ. ΚΌΒΤ, 

ο΄ πόρνην] Ηἰΐο ρῥχορίον ταρύπμι πιογούτίοα πη, αἰοὶῦ ῬΘΥΪΟ]6 ΠῚ ΔοΘΘΠ 1586 
Ξ - . ΠΕ: . 5 
Ο Βο]]απη ῬΟΙΟΡΟΠποβίδοιπι; αὖ ἴῃ Ῥαθθ ν. 005. ααΐὰ ὑϊιποτοῦ πὸ τορούιμη- 

Ο ἀλλππι δοσιβαγοῦμ" απο ἴῃ [ἈὈΥΙΟαὐϊομθ 5: τη] ΜΊΠποσνὰθ, οαϊ ἴρ88 

Ο φγδοίιοναῦ, ἔγαιιβ ατιαθδη) οἶτοαῦ βαχμηρύιβ οββοὺ ἰδοία. Ῥοίαϊῦ αἰτᾶσαθ 
 οδιι5δ, οὗ [ογίαββθ οὐδ Ὁ] 1165, ΘΟΠΟΌΤΤοτο, Υ. δ ν. ὅ87. ΒΕ. 

Σιμαίϑαν)] ΟἿ. ΤΠ Θοον, 11. 101. Οοηΐον ποιμὴν Αισσαΐϑα 'ΤΉΘοΟΥ, 1. 101. 
 Ἀυμαίϑα ΤΥ. 40. Κυναίϑα () Ὗ. 102. Σύμαιϑος ποταμὸς Τηοπηο ΓΑ 

Π ΤΠ00. ΥἹ. 605. ΕἈΠΙοΒΔ6 οΥδηῦ Τηθγο 668 Μορδγϊοδθ. Ὗ. Ηθδβυο. 8. ν. 

Μιεγαριχαὶ σφίγγες" αἱ πόρναι οὕτως εἴρηνται. 

ϑοϊιοῖ. πόρνην δὲ Σιμαίϑαν: Οἱ ἀπὸ τῶν ᾿Ιϑηναίων Μεγαρικὴν γυναῖκα 
ἥρπασαν Σιμαίϑαν. (“Ἰωρικώτερον δὲ εἶπε Σιμαίϑαν. ταύτης δὲ καὶ «4λχι- 

᾿ς βιάδης ἠράσϑη, ὃς χαὶ δοχεῖ ἀναπιεπειχέναι τινὰς ἡρπαχέναι τὴν πόρνην.) 

᾿ς δῆ. μεϑυσοχότταβοι] ἘΡΥΪΙ οχ οοὐξαθο. Ποὺ ἅο Ἰπᾶὺ οχ 510 1]1ἃ 

 οΥππ0, ὁπ} 15 ΠΟΥ ΘΠ] σΌΠΟΓὰ οὐδ ηὗ, 16 50}Π0]. Δα Ῥᾷο. 3848, ΟΥἷ, ΝΡ. 1079. 

παίδων, γυναικῶν, χοττώβων, ὄψων, πότων, χαχασμῶν. 

Ἄς ϑοϊιοῖ. (ιιμεϑυσοχότταβοι: Τάταξ, χαλχὴ φιάλη, ἣν μεταξὺ τοῦ δείπνου 

 ἐτίϑεσαν οἴνου πεπληρωμένην" εἶτα εἷς σμιχρὰ ποτήρια ἐμβαλόντες ταύ- 

ἑ τὴν ἔρριπτον εἷς τὸ ψόζον ἐχτελέσαι, ὃς ἐχαλεῖτο χότταβος. ἐπηνεῖτο δὲ 

ὁ μείζονα ψόφον ποιῶν.) 

᾿ ὅ20 5ᾳ. Οἷ, Ῥαο. ὅ00. ἄνδρες μεγαρῆς, οὐκ ἐς κόραχας ἐρρήσετε; | μισεῖ 

γὰρ ὑμᾶς ἡ ϑεὸς μεμνημένη" 1 πρῶτοι γὰρ αὐτὴν τοῖς σχορόδοις ἠλείψατε. 

20. πεφυσιγγωμένοι] Ἠοδγομῖιβ, Πεψυσιγγωμένοι" ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς 

᾿ σχορόδοις φυσίγγων, ὅπερ ἐστὶν ἐντεριωνῶν. Ἰυθοῖο Βτοίίαπυδ, ΖΣχορό- 

δου φύσιγγα: τὸ ἔξωϑεν λέμμα. ΟὈπδα]οπθβ ῬΙΟΥΒΟΠ5. δ ΜΟΘΥΪῃ 

Ρ. 807. ΕἸΜ. ὙἹΠοορην. Η. Ρ]. Υ1]. 4. 12, φέρειν δέ φασι καὶ τὸ σχόρο- 
δὸν ἐπὶ τῆς φύσιγγος σκόροδα καὶ τὸ χρόμμυον χρόμμυα. «Φῦσιγξ ἴοτ- 

πιαύθππι αὖ λᾶΐγξ, ψᾶφιγξ, κύστιγξ:. Οοπιῖοο. ἀϊούπθμη ρτὸ πεφυσιωμένοι, 
ἥπἴὰ Δ]1ῖ0 ἀθαμἀαθαμὺ Μοράτθηβοβ. Εογύαββο οὐΐαπιὶ ΡτῸ πεφαυσιγγωμέγοι 

(ν. Εν. 099... Ῥιο ἐσχοροδισμένοι (οἵ. δὰ 100.) Ροβίδαιη δοοὶριὺ ΒΟΥΡΊδι. 
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Ξ6ΠΟΙ]: φῦσιγξ λέγεται τὸ ἐχτὸς λέπισμα τῶν σχορόδων, ἡ ([. ἢ) φυσίγγη. 

ἔπαιξεν οὖν τοῦτο εἰς ΜΙήεγαρέας ὅτι πολλὰ σχόροδα ἔχουσι. ΟΥ, 021. 101, 

Ραο. 240 βᾳ. 02. 
ϑοἴιοῖ. πεφυσιγγωμένοι: (Φῦσιγξ λέγεται τὸ ἐχτὸς λέπισμα τῶν σχορό- 

δων, ἡ ((. ἢ) φυσίγγη. ἔπαιξεν οὖν τοῦτο εἰς ΜῆΆεγαρέας ὅτι πολλὰ σχόροδα 

ἔχουσιν. ἢ πεπλησμέγοι,) ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὸν ἄνεμον δεχομένων 

ἀσχῶν ἢ φυσῶν. ἢ ἐχχεχαυμένοι, οἱδοῦντες. 

τ, Δα Πᾶβ Τ685 ροβίαβ βρϑθοίαγο νἱἀθῦμν Ρ]Θ Ὀ150 11 ἀοοιβαῦϊο, χαὶ ἀνδρα- 

πόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων (Το. 1. 159). Μιυ]η]οῦτβ (Ρταρῖ, 
Ρ. ΧΥΠΙ.) δὰ βοῦνοβ. ΑΘ] Θμβῖ ΠῚ ΤΟΒΡΙΟΪ τηοπθῦ, απὸ5 ΤΠ οοῖθα ἃ 1ιᾶσο- 

ἀδουη 1115. Οὔβθ588. Ῥ]ΥΠΊο5. ὑγαηβίπριββθ οοηῃβίαῦ,- ἀΠΟΥ ἢ [δΠ]Θ ἘΠΈΠῚ 

ΑἸΓΟΓΆΠΙγΘ. 6 ΠΙΙΠΊΘΙῸ ΒΘΓΥΟΤΊΠῚ Αϑρᾶβίδθ ροϊϊβ86. 6580. ΠῸῚ ποραῦ. Ῥι61185 
Δα θ Π τη θυ ]ο65 Δ] 586 Αβρδβίᾶμι, ῬΘΥΪΟ118 ΓΙ 1]Π]ΔΥ 61, απ 5 ποι 85 

ΤΙ ΑΙ Πο515. δὸ ἀἰνιθθτ5 Ἰοοατοῦ, βαῦϊβ πούππιὶ οϑῦ. Αὐμθηδοιβ ΧΠῚ. δ09 ΗΕ 

χαὶ Ἰσπασία δὲ ἡ Σωχρατιχὴ ἐνεπορεύετο πλήϑη χαλῶν γυναικῶν, χαὴ 
ἐπλήϑυνεν ἀπὸ τῶν ταύτης ἑταιρίδων ἡ “Ἑλλὰς. ὡς χαὶ ὁ χαρίεις Ζριστο- 

φάνης παρασημαίνεται. ῬΙαί. Ῥοτῖο]. 24. οὐ χοσμίου προεστῶσαν (σπα- 

σίαν) ἐργασίας οὐδὲ σεμνῆς, ἀλλὰ παιδίσχας ἑταιρούσας (!. ἑταιρευούσας) 
τρέφουσαν. Μοτ. Ρ. 8505 Εἰ δ τὸ οἵ, ΤΊυο. 1. 199. ἐπιχαλοῦντες Μίεγα-. 
ρεῦσι χαὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων (86. τῆς ἀσπασίας). 

᾿Ἰσπασίας] φῃϊεῖνιβ οϑὺ πὸ ἃ πόρνα Ῥθηᾶθῃβ, 5864 ἃ ἀντεξέχλεψαν. 

τὖ νου Ἰββίπηθ τηοπαϊῦ ΕἸΠη5]οῖα5. (ΟὐπἾτι5 σΟμβ ΠΟ] Π15. ΠΟ ΒΘΠΙΡΘΙ ἴπΐ6]- 

Ἰοοΐδθ. Θχοηρ]α ἃθπιπαδπύ. Οἵ, 1100. αὐτοῦ χύων ἁρπάσασα φεύγοι. Ἐᾳ. 485. 
τάλαντα πολλὰ χλέψας ᾿ϑηναίων. 1149, ἀναγχάζω πάλιν ἐξεμεῖν ἅττ᾽ ἂν 
χεχλόφωσί μου. ΝᾺΡ. 982. οὐδ᾽ ἄννηϑον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ 
σέλινον. ε5ρΡ. 238, τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ᾽ ἐχλέψαμεν τὸν ὅλμον. 1901.. 
ὅτ᾽ ᾿Εργασίωνος τὰς χάραχας ὑφειλόμην. 1808, τὴν αὐλητρίδα | τῶν ξυμ- 
ποτῶν χλέψαντα. 1447, ΑἯἴσωπον --- φιάλην ἐπητιῶντο χλέψαι τοῦ ϑεοῦ. 

Ῥας. 1118. ἀλλ᾽ ἁρπάσομαι σφῷν αὐτά. Ἀν. 1400, ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ 
αὐτοῦ. ΤΠ Θ5η. 819, φορμὸν πυρῶν τἀνδρὸς χλένψνασ᾽. ἘπΕ]. 866. τῶν ἐσφε- 
ρόντων ἁρπάσομαι τὰ σιτία. ῬῚ. 1189. ὁπότε τι σχευώριον τοῦ δεσπότου ̓  

ὑφέλοι. ὅορῃ. ῬΙ]. 1271. χὥτε μου ] τὰ τόξ᾽ ἔχλεπτες. Αδϑομῖπ. 1. 110. 

ἔχλεπτον δὲ τῆς πόλεως --- χιλίας δραχμάς. οὕ τηοχ, χλέπτουσιν ὑμῶν --- 

χιλίας δραχμάς. ὁ. Οἴο5. 94. τὰ δέχα τάλαντα --- ἔλαϑον ὑμῶν ὑφελόμενοι. 

ῬΙαῦ. Ῥτού. 521 Ὁ. χλέπτει «Ἡφαίστου χαὶ ᾿ϑηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν 
σιυρί, Τλ6η. Ρ. ὅτ. Κυζικηνῶν ἥρπασε πλεῖον (πλεῖν) ἢ πέντε τάλαντα. 
Ἡετγοᾷ. Υ. 88. τὰ ἀγάλματα --- ὑπαιρέονται αὐτῶν. Ῥὶπᾷ. ΟἹ. 1. 00. ἀϑα- 
νάτων ὅτι χλέψαις ἁλίχεσσι συμπόταις νέχταρ ἀμβροσίαν τὲ δῶχεν. 

ϑοῖιοῖ, σπασίας πόρνα δύο: Τῇ μιᾷ τούτων ἐχέχρητο ὁ Περικλῆς" δὲ 
ἣν ὀργισϑεὶς ἔγραψε τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα, ἀπαγορεῦον δέχεσϑαι, 

αὐτοὺς εἷς τὰς ᾿ϑήνας. ὅϑεν ἐκεῖνοι. εἰργόμενοι τῶν ᾿ϑηνῶν προσέφυγον , 

τοῖς “1αχεδαιμονίοις. ἡ δὲ σπασία Περιχλέους ἦν σοφίστρια χαὶ διδά- 

σχαάλος λόγων ῥητοριχῶν, ἸΟΚΒΟΥΣ δὲ χαὶ γαμετὴ γέγονε. 

δῶ8, Οὗ, ῬΙῦ. Ῥον. 80. ὑπῆν μὲν οὖν τις, ὡς ἔοιχεν, αὐτῷ (ῬοΥ 1611) χι 
ἰδία πρὸς τοὺς Μεγαρεῖς ἀπέχϑεια. Οὐχ μὰς Ὀ6111 ῬΟΙορΡομπποβίδοὶ οὐ] δὶ “ 
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οι ϑβΝ να Οἵ Ἢ 044. ἐξ οὗ γὰρ ἡμῖν ὁ πόλεμος κατερράγη. 

; τ 1. 87, χειμῶνά τε χαταρραγῆναι. Ταιοίαη, Υ. Η, 2, 85. βροντῆς 

μεγάλης καταρραγείσης. 'ππο. 1. 60. οὐ μέντοι ὅ γε πόλεμός πω ξυνερρώγει. 

ϑοίιοῖ. χἀντεῦϑεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου: ᾿Πνταῦϑα εἰς τὸν Περιχλέα βούλε- 

ται ἀγαγεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου, οὐχ εὐπρεπὴ αὐτῷ προσάπτων 

πρόφασιν. 

290, λαικαστρίας] Οἷ, 87. ῬΠΟΙΘΟγ. 11. 3389. χαλόν γε δῶρον ἕπτ' 
ἔχειν λαιχαστρίας. ἘοΥΠηα τη βου] πὰ λαιχαστὴς ἸορΊθα] βαρτὰ ν. 70... νοῖ- 
θη λαιχκάζειν πα. 107. ἐν πρυτανείῳ λαιχάώσει. 'Ἴ". δύ. χαὶ ἡ διλϑειὸ 

ΑἸζοτὰ ΤΟΥ πὰ οταῦ ληχεῖν γ0] μού ληχᾶν. Νοβίον 1). 499, ὅταν μάλισϑ᾽ 

ὑπό του ληχώμεϑα | τὴν νύχτα. Ῥ]ιογοοϊαίοπ ἃρ. ῬΠοῦ. γν. 219, 10. ληκού- 

μεσϑ᾽ ὅλην [ τὴν νύχτα. (πα }1πὶ ληχώμεσϑ᾽.) 
᾿ς ϑυλοῖ. λαιχαστριῶν: Πορνῶν. οί. 

ΕΒ 050 58. Οἵ. Ῥαο, 600. Το. Ι. 67, 140, 
590. ὀργῇ] ΟΥ, 1Τγ8. ὅδ0. χωρεῖτ᾽ ὀργῇ. 
Περιχλέης οὑλύμπιος  Οταϊίπι5. ἀρια Ρ]αΐ, ῬοτΟ]. 19. ὁ σχινοχέφαλος 

“Ζεὺς ὁδὲ προσέρχεται, [ ὁ Περιχλέης. Ἰάοπι 1014, 8. Στάσις δὲ χαὶ πρε- 

σβυγενὴς Κρόνος ἀλλήλοισι μιγέντε μέγιστον ἱ τίχτετον τύραννον, ] ὃν δὴ 
χειραληγερέταν ϑεοὶ καλοῦσιν. Δίποη, Χ, 440 Ε΄, ἧς καὶ Περιχλέα τὸν Ολύμ- 

πίον ἐρᾶν φησι Τηλεκλείδης ἐν “Ησιόδοις. 588 Ο. 589 1). Τλιοίδῃ, Τηλὰρ΄. 17. 
σπασίαν, ἣ χαὶ ὁ Ὀλύμπιος ϑαυμασιώτατος καὶ αὐτὸς συνῆν. 1}0 Πποο 

ῬΟΥΪΟ]15. ΘΟρΠποΙηΐη6 γν. Μοίμοὶς, ΕἾ. Οὐηι. 1Υ΄. Οὐ, ΘΙ ΜΠ. Αβραβία, ατιδϑὶ 

ΠΠΙΧΟΥ ὁ7118, ρα οὐ ᾿θμφάλη οὔ τύραννος ἴῃ ΘΟ ΘΟΥη ΒΟΥ] Ρ 015. ἁπα]οραῦ, 
᾿ΟΥαϊππ5 11. 148, Ἥραν τέ οἵ σπασίαν τίχτει Καταπυγοσύνη | παλλακὴν 
χυνώπιϑα. ΑΔά6. 5001. ῬΙαθομβ ν. 391. Αρατῖνος δὲ Ὀμφάλην αὐτὴν 

σ(δ8ο. ἡσπασίαν) καλεῖ Χείρωσιν, τύραννον δὲ Πὔπολις «φίλοις, ἐν δὲ Προσ- 

παλτίοις “Βλένην αὐτὴν καλεῖ. ὁ δὲ Κρατῖνος καὶ Ἥραν, ἴσως ὅτι χαὶ 

Περιχλῆς ᾿Ολύμπιος [ὁ Ὃλ.}] προσηγορεύετο. Τύωῳ ΘΠ Ἰοοῖπὶ οἰμοπάαν 

᾿Μοϊποϊκῖιι5. Εὰ. Οομι. 11. 148. 
οὑλύμπιος} {ον]β ΒΟ]Ϊοππο ορ᾽ πούπα. Να. 900. ὁ Ζεὺς --- οὑλύμπιος. 

Ἄν. 180. τοῦ «Τιὸς τοὐλυμπίου. 

ϑοῖιοῖ. (Περιχλέης οὑλύμπιος: Πρῶτος Ὀλύμπιος. ὅτι ὁ Ζεὺς ᾿Ολύμπιος 

χαλεῖται ἐπήγαγε τὸ ἤστραπτεν, ἐβρόντα. Εὔπολις “]ήμοις" 

“ἐχράτιστος οὗτος ἐγένετ᾽ ἀνθρώπων λέγειν. 

ὁπότε παρέλθοι δ᾽, ὥσπερ ἁγαϑοὶ δρομῆς 

ἐχ δέκα ποδῶν ἥρει λέγων τοὺς δήτορας" 

ταχὺς λέγειν μὲν, πρὸς δέ γ᾽ αὐτοῦ τῷ τάχει 

πειϑώ τις ἐπεχάϑιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσιν. 

οὕτως ἐχήλει καὶ μόνος τῶν δητόρων 

τὸ κέντρον ἐγκατέλιπε [ἐγκατέλειπιε] τοῖς ἀχροωμένοις."} 

Ο δ9]. Δᾷ πππὸ Ἰοσαπη πὰα] 01 δηθαα! βου ρύογοβ τοϑριοιπηῦ, Ρ]αΐ. Ῥϑυ. 8, 
βροντῶν μὲν αὐτὸν (ῬοΙΊ016Π}) χαὶ ἀστράπτειν ὅτε δημηγοροίη, δεινὸν δὲ 
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ΤΥ Ν 

χεραυνὸν ἐν ἀέρος φέρειν ΔΕ ΈΠΕΘΗΝ Ῥίχοσαὶ ΘΣΕΕῚ ΟΡΙΠΟΙ, ΘΟΠΊΪΟΙΙ5 ΘΒοῖς 

ἥε τ τς αἰχιὺ πὰ, Οαϊ ΡΥΪηδ8 5ῖη86 οοπύτονοθυβίδ ἀοΙΘΩΣ 

Ῥδηῦαν, απἰ, 51 ὕθη αὶ ΡΘΠΘΙΘ πὐογοῦθτ, πππαπδιη Δ Ατὶβύος- 

ΡῬδπο ρΡοθῦδ ἔμ]ρθσθ, ὕοπμδυθ, ρϑυ πη βοοτο ατδοοΐδηι αϊοῦαΒ 

6556. Τπιοίδη. Τ)6 1. 6ῃ6. 20, ἐχείνου μέν γε τὰς ἀστραπὰς χαὶ βροντὰς 
χαὶ πειϑοῦς τι χέντρον δόξη παραλαβόντες. Ἀποηγτητ8 ἃρπα υϊᾶ. ἴῃ Σὰ 

μωνεύς, “Ἰιὰ μηχανῆς ἤστρατπιτεν, ἐβρόντα, συνεχύχα τὰς τῶν ὑπηχόωι 

ψυχάς. (αἰ η.Π|8η. 1π58ὲ. Οταῦ. 12, 10. “Ηδπο γἱπὶ οὖ οοϊουϊἑαΐοπι ἴπ ῬοΥΙΟ16. 

Δαπαϊσαύτ ΕΠΠ}00]15 (( πΠ6 1 γ. ἃ}. 5610]. δα 590), πᾶπο ἔμ]τηϊπῖθι5 Ασὶβίο-, 

ῬΠδΠ65 ΟΟΙηραγαῦ, ἢᾶθο οδύ ψὑϑῖθ αἰ οθμαὶ [δου]ίαβ.᾽ Αὐἱβυα. 11. 187. 6. 

{α]Π18π. Ερ δῦ. Ρ. 514. Α. Ἠθβυοῃ. ν. “στράώνψῃ διὰ πυχνός (46. ῬοΙο16 ἔοτ- 

ἰδ556 ἀϊούαπι). Οἵ. ὕεβρ. 626. χὴν ἀστράώψω, πυππάζουσιν. 024. οἷον 
βροντᾷ τὸ διχαστήριον. ΟἿ, Ὑε658ρ. 671. δώσετε τὸν φόρον, ἢ βροντήσας 

τὴν πόλιν ὑμῶν ἀνατρέψω. 022 54ᾳ. Εα. 026. ἐλασέβροντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἔπη. 

γι. Αθη. ΧΙ. 588. “Ῥγοῖπάθ ἴοπα ο]ἱοααΐο. ΥἹ. 843. “Βοϊρίαδαβ, ἄπο, 

Ἑα]τηϊηα Ὁ 6111.᾿ 

92. ἐτίϑει νόμους] Οἵ. ΝΡ. 1424, ϑεῖναι νόμον. ὅϊ᾽Ω:ο παρετίϑει 8. 
προσετίϑει Νὰ. 05. Οὗ, ΡῬΙαῦ. Ῥεῖ. 80. γράφει ψήφισμα χατ᾿ αὐτῶν 

Χαρῖνος, ἄσπονδον μὲν εἶναι χαὶ ἀχήρυχτον ἔχϑραν, ὃς δ᾽ ἂν ἐπιβῇ τῆς 
Ἀττικῆς Μεγαρέων ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι. Ἐππᾷ. Βοῖρ. σον, Ῥγαθο. Ρ. 258 Οχ.. 
διὰ δὲ Χαρίνου (Περιχλῆς) τὸ χατὰ Μεγαρέων ἐχύρωσε ψήφισμα. 29. διὸ 

χαὶ μάλιστα πρὸς τοῦτο Περιχλῆς ἐναντιωϑεὶς χαὶ παροξύνας τὸν δῆμον 

ἐμμεῖναι τῇ πρὸς Μεγαρεῖς φιλονεικίᾳ μόνος ἔσχε τοῦ πολέμου τὴν 
αἰτίαν. ὍΡΙ 46 ποὺ ψηφίσματι Μίεγαριχκῷ φΡ]ατα ΠΥ μαι. 

ὥσπερ σχόλια γεγραμμένους) Οἷα Ῥ5Θρῃΐβτηα ῬοΥ 0115. οομέτα ΜΙΟΡΆΤΘΗ- 

508. Β1Π11186 οδ 8500110 ΤΙΠΠΟΟΥ ΘΟ δ]5 ΠΟΘΙ ἴῃ ῬΙαΐαπι, ᾳποᾶ δαἀάποῖθ βομο- 

Ἰἰαδία δα παπο Ἰοοὰπὶ οὐ δὰ Βδῃ. 1802. Οὗ. ϑυϊᾶ. ν. «Σχόλιον. Οἷς 
ΡΙαΐατοι. ὙἹῦ. Ἰλπηοβίμ. «Ῥέλιππος ἦδε τὴν ἀρχὴν τοῦ “Ιημοσϑένους ψηφί- 

σματος πρὸς πόδα διαιρῶν χαὶ ὑποχρούων. ΟΥπηθῃ δαΐοη οδ]οοογαῦ 

ῬοΥΟ]95 ΜΙΘΡΥ ΘΒ θιι5 αποα ΒΔΟΙΆΠ ΤΘΡΊΟΠΘΠΙ ΟΟ]ΘΠ40 γΥἱοϊαββοηῦ οὖ ὑγᾶπδ- 

Τπρα5. Β6ΥΎῸΒ Τϑοθρ ββθηῦ, Υ, Το, 1. 139. 

ϑοίιοὶ. ἐτίϑει νόμους: (ἩΠμούμενος τὸν τῶν σχολιῶν ποιητήν.) Τιμο- 

χρέων δὲ ὁ Ῥόδιος μελοποιὸς τοιοῦτον ἔγραψε σχολιὸν χατὰ τοῦ πλούτου, 

οὗ ἡ ἀρχὴ “ὥφελες, ὦ τυφλὲ Πλοῦτε, 1 μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ | μήτ᾽ 

ἐν ἠπείρῳ φανῆναι, ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν 1 κἀχέροντα" διὰ σὲ γὰρ] 
πάντ᾽ ἐν ἀνθρώποις χαχά." τούτοις ἔοικε καὶ τὰ ὑπὸ Περικλέους εἰσηγὴ-. 

ϑέντα, ἐπεὶ ὁ Περικλῆς γράφων τὸ ψήφισμα εἶπε Μεγαρέας μήτε ἀγορᾶς. 

μήτε ϑαλάττης μήτ᾽ ἠπείβου μετέχειν. ἐπεὶ οὖν ὅμοια τοῖς Τιμοχρέοντος 

ἔγραψε, διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι ἐτίϑει νόμους ὥσπερ σχολιὰ γεγραμμενδοα 

(ἐνεχάλεσε δὲ ὁ Περικλῆς τοῖς Μιεγαρεῦσιν ὅτι τὴν ἱερὰν γῆν τὴν ὀργάθα 

ἐγεώργησαν. 

μήτ᾽ ἐν αὐληένα δι κυρεῖν τοὺς ἱππέας. ὭὯφ τὸ οἵ, Τυο. 1. 67. καὶ ἃ 
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τὲ παριόντες ἐγχλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕχαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες 

μὲν χαὶ ἕτερα οὐχ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τὲ εἵργεσϑαι 

τῶν ἐν τῇ ᾿ϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς ᾿Δττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. 

1. 144. ῬΙεύ. Ρει. 20. προσεγένοντο Μεγαρεῖς αἰτιώμενοι πάσης μὲν 
ἀγορᾶς πάντων δὲ λιμένων ὧν ᾿ϑηναῖοι χρατοῦσιν εἴργεσθαι καὶ ἀπελαύ- 

γεσϑαι παρὰ τὰ χοινὰ δίχαια οἵο. 

᾿ς 685. ὅτε δή] 1. 4. ἐπειδὴ. ϑδορθ ὁομ]ππριηῦαν Πᾶθο ραγθϊοι]δθ, αὖ ἴῃ 

Ἐδ. 008. ὅτε δὴ ᾽γνων. ὕ6Βρ. 121. Τιγϑ. 529. Ἐπ]. 195. 815. 
βάδην) ὅ'᾽ οη 51πι. 1)6 οχύγοιηδ ἴδιηθ ΜΙ Θραγομβῖππι οἵ, ἰηΐτα οὐ Ῥᾷο. 489. 

Βοίιοῖ. ὅτε δὴ ᾿πείνων: ᾿Αντὶ τοῦ ἐλίμωττον, ὑπὸ λιμοῦ διειϑείροντο. 
1 (βάδην δὲ ἀντὶ τοῦ χατὰ βραχὺ αὐξανομένου τοῦ λιμοῦ χαὶ ἐπέδοσιν 

λαμβάνοντος.) 

80. ΤΙ πον 65 1. Θ7, τοίοσθ, δηθοαπαμῃ 61] πὶ ἀοπαποίϊαυοπῦ 1 ἀροάδο- 

ἹΠ0 1 ΑὐΠΘΠΙ ΘΒ θι5, ἴῃ οοπγοηΐι ρα ΤΟ ΔΟΙΠΟΠΪΟΒ ᾿πίρυ ἅ]105. οὗ 

ΜΡ ΥΘΠΒ65 [πἶθ5θθ. ὁοπαποβῦοβ ἀθ 1} 1115 ΑἸΠΘηϊοηβίαιη. Καὶ ἄλλοι τε, 

ἱπαιδ, παριόντες ἐγχλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕχαστοι χαὶ Μιεγαρῆς, δηλοῦν- 

τὲς μὲν χαὶ ἕτερα οὐχ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τε εἴργεσϑαι 
τῶν ἐν τῇ ᾿ϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς ᾿ἡττιχῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. ΒΕ. 

87. τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας) ΑἸίᾶτη ρῥταθίουθα οὖ ἰουύαβθο ΥὙΘΥΔΠῚ 

δ πδᾶπι ἀπᾶο ῬοΙΪΟ]θη δ Ἰοὺ ἀθογοῦι πη ἰδοϊοπάθι. ἱπηρ.]οΥῦ, ΠΘΙῚΡΟ 

 δανουβαπι ἘΠ αἴαΘ ἔουθππᾶτη δα μητι6. ᾿ρ51π5. ἴῃ ΤΡ. οα οοπαἸ  ]οπθ μι Ροτ]- 

ΟΌ]οβαιη, οβίθπα!ῦ ποβύου ἴῃ Ῥδο. 00 --- Ο12,, ἈΡῚ ῬΟΥΊΟΙ 65. Ὀ6]] 1 Θχοϊΐαβϑο 

δγρυϊξι ἐμβαλὼν σπινϑῆρα μιχρὸν Μιεγαριχοῦ ψηφίσματος. Κ΄. Ῥ]αὐΑΙΌΠ. 

ἽΡΟΙ]6]. Ρ. 168 Ὁ. 

98, οὐχ ἠθέλομεν δ᾽ ---Ἰ ΤιΔοο οι 1} ἀοπιποίαγοσαπί ΑΥΠΘμἸΘηβῖθιι8. αὖ 

Ππ4 ῬϑΟΡ βιὰ [ο]]ογθηῦ, 504 {τιβίτα. ὙΠαογαΙ405 1. 159. χαὶ μάλιστά 
.γὲ πάντων χαὶ ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα χκαϑε- 

λοῦσι μὴ ἂν γενέσϑαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσϑαι τοῖς 

λιμέσι τοῖς ἐν τὴ ᾿ϑηναίων ἀρχὴ μηδὲ τῇ ᾿4ττιχὴῇ ἀγορᾷ᾽ οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι 

οὔτε τἄλλα ὑπήχουον οὔτε τὸ ψήφισμα χαϑήρουν ἐπικαλοῦντες ἐπεργα- 

σίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου χαὶ ἀνδραπόδων 

ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. ΒΕ. 
δεομένων} ὃο. αὐτῶν. ΟἿ Τινγβ. 810. χὴν μὴ χαλούντων (80. ἡμῶν) τοὺς 

μοχλοὺς χαλῶσιν αἱ γυναῖχες, οἷο. ο8ρ. 1970. χαομένης (τῆς δᾳδός). 

990. πάταγος] ΑΠΡΊΙοΘ, ἃ οἸαὐδνεν, ἀϊῃ. ΟἿ, Ῥᾶο. 16. πάταγον ψαλίων. 
Ἡογοά. 11. 79. βοῇ τε χαὶ πατάγῳ χρεόμενοι. ϑορ!ῃ. ΕῪ. δὅ10. ἦν δὲ 

τόξων πάταγος. Ἀπί. 120. πάταγος “Ἄρεος. ἔπι. Ηδν. 892. πάταγος ἀσπίδων. 
40. ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν] Νοὴ ογροχίοθαῦ Τιϑοο ΘΙ 0 Π105. θ6]} 1 ἱπο ΟΡ 550 

ῬΙορίοῦ Μορᾶγοηβοθ. Ηππὸ δΐθμι γὙΟΥΒηῚ ὁχ ΤΌΪΘΡ ΒΟ ΕασῚρ 15. βαπιρύμπι 

6580 Ιηοηθὺ 50Πο]] δῖα. Οἱ, Ἐπ. Βδοοῖ, 204, ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐχ 

αἰσχύνομαι. Χεοπ. Ογτ. ΤΥ. 8. 10. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως ὅτι οὐχ ἐπιστώμεϑα. 

ΕΟ]. 404. τέ δαί μ᾽ ἐχρὴν δρᾶν; Ῥαο. 1071. ἀλλὰ τί χρῆν ἡμᾶς; οὐ παύ- 

σασϑαι πολεμοῦντας ---; 1)οη]. 46 ὅτ. 28. ἀλλὰ τί ἐχρῆν μὲ ποιεῖν; 
ΒΒ ΟΠΟ] βία, νϑυρθὰ ἃ [ούιπι ὙΘΙΒΙΠῚ, ΠῸῚ ἰδηΐαμη δ γοῦρὰ ἐρεῖ τις, οὐ 

χρῆν, βρθοίαγο νἱἀθηύαν. Υ. 501}01. δ 440. 464. οἵο. 

-- - 
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εἴπατε] ὅῖο, ποὴ εἴπετε, αἱοοθαηῦβ ΑΔΠΟΙ απδιηαπαιη αἰοουαμῦ εἶπέ 

ΟΥ 1.8. 1075. ᾿ 

ΘοΙιοῖ. ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν: χαὶ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου. ἐρεῖ 
τις ὅτι οὐχ ἐχρῆν πόλεμον χινῆσαι τοὺς “αχεδαιμονίους. τί οὖν ἐχρῆν 

αὐτοὺς ποιεῖν εἴπατε. Ἴ 

Ὁ41 54ᾳ. ἐπιχώριον ΠοΟ αϑὖ. Υ. 529. 

Ὁ41. “Δα ἐχπλεύσας σχάφει ᾿Ϊ}}1} πα ρθοῦ 5680]. Αὐξαιηθῃ οχ ἐταροθᾶϊα, 
ἀοβυμηῦαμη οϑὺ. Σχώφος ἴῃ ΑΥϊβίορῃμαπο πὸμ ηἶδὶ ἴῃ ραιοαία, [γ5. 139, 

Το. δ... ποίαν δὲ χώραν εἰσεχέλσαμεν σχώφει. ἤδη. 1882. «αὖ ἴῃ τηοῦα: 
Ῥῃογα ρΡοοίϊοα, Ὑ68Ρ. 290. (ΒΔ41}.)} 

ϑαῖιοί. φέρ᾽ εἰ καὶ “αχεδαιμονίων: “Ὡς γυμνάζων τὸ πρᾶγμά φησιν, 
εἴ τις τῶν “αχεδαιμονίων πλεύσας εἷς Σέριφον χαὶ τὸ τυχὸν αὐτοὺς 

ἀδικήσας καὶ λαβὼν παρ᾽ αὐτῶν τοῦτο ἀπέδοτο, εἶτα ἐχεῖνοι χατέφυ- 

γον πρὸς ὑμᾶς δεόμενοι βοηϑείας, ἤγετε ἄρα (ἂν) ἡσυχίαν; λέγει ὅτι 

οὐδαμῶς, ἀλλὰ χατὰ τάχος ἐβοηϑεῖτε ἄν. ταὐτὸ χαὶ “Τ1αχεδαιμόνιοι ἐποί-, 

ησαν ἀδιχούντων ἡμῶν Μεγαρέας. (πιχρῶς δὲ οὐκ εἶπεν, εἴ τις συχοςαν-, 

τήσας ἀπέδοτο ἀπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων λαβών" τοῦτο γὰρ οὐδὲν μέγα αὐτῶν 

τινα χαὶ εἷς τὸ ἐλάχιστον ἀδιχούμενον ἀμύνασθαι" ἀλλά φησιν) ὅτι τῆς 

Σερίφου, τῆς. εὐτελεστάτης νήσου τῶν ᾿“ϑηναίων" χαὶ οὐχὲ εἰ ἔλαβέν τι 

ἄξιον λόγου χτῆμα, ἀλλὰ κυνίδιον, ἠνέσχεσθε ἄν. (; 9) 

42, ἀπέδοτο φήνας] Ὀὺ ἴδοοτο βοϊοραηῦ Αὐμοπίθηβοβ ΑἰΠοηἶβ, ποβύϊαμπης 

ΠΠΘΓῸ05 ἀοἴογοπίοβ οὗ νοηαθηΐθβ. 0 Ποὺ ἰοθὺ ΟὈΒΟΙΤΟ ΘΟΠΒ.]6 ΟΠΙΠΪΠῸ 

δηῃο αὐ] 0} 6 ΠῚ 1168 ΠῚ ΟΥ̓ ]Ο δ. ΜΝ 

ἀπέδοτο φήνας] ΟἿ, 22. ταῦτ᾽ ἣν Μιεγαριχὰ χἀπέπρατ᾽ αὐϑημερόν. 
510. ἐσυχοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσχια, Ἰϑοογαῦ, 907 Β. ὁλχάδα γὰρ, 
ἐφ᾽ ἣ πολλὰ χρήματα ἣν ἐγὼ δεδωχὼς, ἔφηνέ τις ὡς οὖσαν ἀνδρὸς 
Ζ]ηλίου. Οἵ. δα 917. ῃ 

χυνίδιον “Σεριφίων}] ῬΘΟΥΙΡΠ 5. οταῦ ᾿πβα]α Ὑ]]Π βϑῖσηῶ 80 ΑΥΠΘΗΙΘμβίπμη, 
ἱπ]ρ 6110. Τ)1οἱ δ δαΐοη: 51 (15. Τιϑοθ δ ΟἩἶτι85. γ6 1] ουΙρμΐ5. τὸ ἀΠαπὰς 

Ἰονἰββίτηα Ῥυϊγαββοῦ, ΔΏΠΟΝ ΘΟ ΟΓΙΡὮΪΒ5. ΟΡΘμῚ 0] 1556 015. σοηύγα Τιὰθοάδοπιος- 
Π]05 Ὁ ΕΤΡῸ οὐ Τιασθαἀδοιο"ἶο5. Ρυζαμάτιπι οϑῦ τπουϊῦο ΜΡ ΔΓ Θηβίθιι5. ΟΡοΙπ, 

Τογθηῦοβ ὈΘ]]Π 1 Ἰηον886. ΒΕ. Ααθοὸ ραᾶγγὰ δηιίβαπ ἐπὶ ᾿πβα]α ΘΘΥΡ 5 

αὖ Π0Ο ΠΟΠΊΪΠ6 ῬΆΘΠΘ ἴῃ ῬΡΙΌΥΘΙΌΙΠ) ΔΡΙοΥΌ. Νοῖπβ οϑὺ Ἰοοιβ Ῥ]α οἶδ. 

ΡΟ]. 1. 929 ΕΚ. ἀλλὰ τὸ τοῦ Θεμιστοχλέους εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ λοιδο- 
ρουμένῳ καὶ λέγοντι ὅτι οὐ δι᾽ αὑτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν πόλιν εὐδοχιμοῖ ἄπε-, 

χρίνατο ὅτι οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὧν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ᾽ ἐχεῖγος. 
᾿ϑηναῖος. Οἵ, 5680]. δὰ ἢ.]. δίχα. 11. 56. ῬΙαί. ΤΏοη. 18. Το. Αππι 

ΙΝ. 21. Ζανοη. Χ. 170. “αὖ αγᾶτδθ οἰϑυβὰβ ΒΟΟΡῸ]18 ρᾶινδαῦδ 

ΟΎΊΡΙο.᾽ Ονά. Μοῦ. Ν. 342, Ηΐπὸ ἔδιηοβὶ [πἶδβὸ νἱἀθαπύμι ἰηβιϊαο ᾿Ν} 8 
ὁα61}1 ΠῚ ΤΠ 18. ἀπᾶπὶ ΔΙῸ] ΓΘ η505, 504 ῬγῸ χυγέδεον πᾺ]]ὰ85 ἀπθῖζο ααΐπ, 

ΤΟ ΡΟΠποΠ πη) δἰῦ Αύϑνιον ἢ ---. ὙΙΔΟ τποὰπὶ ἃηποῦ, οὐδ. Μίτὰ οδὺ Ἠθβυ ΙΝ, 

Β]οββὰ Σέριφος" ᾿Ἰριστορφράνης τὴν “Ἰαχεδαίμονα Σέριφον (Ἐὰν. Θ70.). 
Οὐ οΥΊΡΠι πὶ ΑἸΠΙΟΠὰ 5. ἀἸχουιῦ ὀομηϊοι5 ἀοοοῦ ῬΠοίϊαΒ. Ρ. 00, 34., ποῆρο 
διὰ τὸ σχληρῶς ζῆν. 

β 

β 
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"" 

Ο ϑοϊιοῖ. (φήνας: Συχοφαντήσας, φεναχίσας. ἡ δὲ Σέριφος νῆσός ἔστιν 
εὐτελεστάτη πρὸς τῇ Θράῴκχῃ.) 

043. ϑ'ϑπδσιβ ΕπἸρ  ἀθτι5. ο550 νἀ θύιι ὁχ νου 5. ΒοΠο] δία, ΕΠ]. Ὑοῦρα 

ΤΠΙΧΙΒ 6586. διιβριοαῦαν ΝΆῸΟΚ, δα Επισ. ΕῪ. Ρ. 400. Απρτηοπίιμι 5 ]] Δ] οι 

ἴῃ χαϑῆσϑε οἸηΐδδιτῃ, υὖ ἴῃ χαϑῆντο Εςο]. 802, χαϑηῦδεν Ἀν. 405. 1}. 49. 
ΠΈ]ΘΡ5. Ποὺ ἰοῦ: ΝῸ5 ἴῃ Μγβίαμη ἱπουγ βίο π 6 ΠῚ [Θοητι5. Αὖ, 51 4ἷ5 

ΟΜ βουτη οαπὶ Θχογοῖθαι ἴῃ γδθοίατη νοηϊβϑοῦ, χαϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἢ 

πολλοῦ γε δεῖ. Ῥ΄πη1115. ἀθτηοπβίγαϊο σϑρουϊθιν πν. οτσ. Τ00Ὁ 54. (ΒΔΚ}}.) 
ποίου ἀυριιηθηὐ αταθοὶ μδθο παροὺ: χαὶ στολισϑεὶς τοῖς Γηλέφου δακώ- 

μασι παρῳδεῖ τὸν ἐχείνου λόγον (86. Τ)1Ο860}01185). 

᾿ ἢ πολλοῦ γε δεῖ] Μα]ύαπι 58π6 ἃ 65 (4αΐῃ πο ἔθοϊββϑῦ 8). ΟἿ. Τ θη. 

(ὦ ΟὐοτΥ. 47. ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι ταῦτα, οὐχ ἔστι πόϑεν; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. 
Ρ. 1817. πολλοῦ γ᾽ ἔδεον ---. ῬΙαΐ. Ῥμδοᾶν, Ρ. 204 Α. ἦ πολλοῦ δεῖν ἔοικε 
ποιεῖν ὅδε γε ὃ ζητοῦμεν. Ῥ|δρᾶ, 80 1). πολλοῦ γε δεῖ. ἀοτρ. Ὁ17 Α. ἀλλὰ 

μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Σώχρατες. Τλιοίδι.. 46 τηθτο. ὁ. 18, πολλοῦ, μᾶλλον 

δὲ τοῦ παντὸς, δεῖ. ΙΒ Ιου ἴοσο ἔπι. πᾶν, 721. εἰ σὺ παῖδα σὴν] 

δοὺς τῳ πολιτῶν, εἶτ᾽ ἔπασχε τοιάδε, 1 σιγῇ κάϑησ᾽ (καϑῆσ᾽ Ὁ) ἄν; οὐ δοχῶ. 

Θοῖιοῖ. (ἢ πολλοῦ γε δεῖ: ᾿Αντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. καὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου.) 

044. χαὶ κάρτα] ΔΑΠρΊοο πιοβὲ σου ]γΥ. Ἤδοο ἃγοΐο οο μου θηΐ, χαὶ 
μάλα, καὶ λίαν, καὶ σφόδρα, καὶ πάνυ (Ἐ66]. δ4.), οἷς. ΟΥ, ΒόορἈ. ΑἹ. 52, 

χαὶ κάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται. Οοά. (. 06. 801. ΑἸΙΟΙ ἢ κάρτα, αὖ ἴῃ Εἰ. 
ΑΙ΄. 811. ἢ χάρτα μέντοι χαὶ λίαν ϑυραῖος ἦν. ΑΘ50ῃ. Αρ. 02, ἢ χάρταᾳ 

πρὸς γυναιχὸς αἴρεσθαι κέαρ. 1201. 

χαϑείλκετε) ΟἿ. ΕΠ0]. 107, ναῦς δεῖ καϑέλκειν; Ἐπ. 1816, Το, ΥἹΙ. 
64. οἱ δὲ ἄλλας χαϑεῖλκον. 44. Χοη. Απᾶρ. ὙΠ] 1. 19. χαϑεῖλχον τὰς 

᾿ τριήρεις. ΗἨΘ6]]. 1. 1. 4. 1. 0. 19. Ὅρμη. 40 ΟοΥ. 184. διακοσίας ναῦς καϑέλ- 

χειν εἷς τὴν ϑάλατταν. νΡ. 108. οὐ χαϑέλξετε τὰς ναῦς; ν. 1207. ἐχχλησίας 

᾿ γενομένης χαὶ εἰσαγγελϑέντων ὑμῖν πολλῶν καὶ μεγάλων πραγμάτων ἐψη- 

 φίσασϑε τὰς ναῦς χαϑέλχειν τοὺς τριηράρχους. Ρ. 1452, χαϑέλκειν τριήρεις, 

ἐμβαίνειν. ΡΊ]αῖ. Ηρ». πηῖη. 5701). ἐπιχειρήσας χαϑέλκειν τὰς ναῦς ὡς 

ἀποπλευσούμενος. Τιοσο. 10. τ00 1). τὰς ναῦς εἰς τὴν ϑάλατταν χαϑέλκειν. 

ΤΙ ΡΡ. υυΐῃ. 5101). Επν, Ηδ8]. 1581. Σιδωνίαν ναῦν πρωτόπλουν χαϑείλ- 

ο χομεὲεν. Ηογχγοά. Ὑ11. 100. τῶν νεῶν χατελχυσϑεισέων ἐς ϑάλασσαν. Βοάθηι 

ἴογο 56πβιι τιϑιυραῦι χατασπᾶν, Ἠοτοᾶ. 1. 104. κατασπάσαντες τὰς πεντη- 

χοντόρους. ΥἼ1. 1035. χατασπάσαντες τὰς νέας. Οὐπΐον Τιαὐϊππη ἀ6ἀ ἃ - 
ΟΟ0Γ6. ΟὈΠ γα ΠῚ οδὺ ἀνέλχειν, ἼΠππο. Ὑ1Π. 11. τὰς ναῦς --- ἀνελκύσαι. 

 Ἡτοί. ΥἹΙ. 9. τὰς νέας --- ἀνελχύσαντες. 516 χατάγεσϑαι οὔ ἀνάγεσϑαι. 

ΟΕΙΠΙΡΙοχ ἕλχειν οδὺ Ηοβὶοα. Ορ. 681. χαὶ τότε νῆα ϑοὴν ἅλαδ᾽ ἑλχέμεν. 

δ4δ. τριαχοσίας ναῦς] ΝΙπίγιιπι ΑἸΠΠΟ ΠῚ Θη565. Πουθη 115. τ 8 ὑποοοπα85 
ΠΥ͂ΟΝ 5γ6 {ὐγ0 165. ἰηβίγιιοίαϑ ΠΆΡΘΓΟ 501 θα ηῦ. ΑΘβοΐηθ5. ν. δ], 82. 

τριήρεις δ᾽ ἐχτησάμεϑα πλωΐμους καὶ ἐντελεῖς οὐχ ἐλάττους ἣ τριαχοσίας. 

Ἰάθπι πανίππὶ ΠυμΠΟτ5 ὑγδαϊδαν ἃ ΤΠ ογα146, Τ)ΘΙηοβίμθπθ, Αὐβυθ, οὐ 

118, ἀπόστα Ἰοοὰ ΟΟἸ]ΟσῚῦ Μοιγβίιβ ἀθ. Ἐουίαπα Αἴποη. ὁ. τ. ΚΌΒΤ, 
Το. 11. 195. ἀπέφαινε (Ῥο110105) --- τριήρεις τὰς πλωΐμους τριακοσίας. 
οι. Ρ. 800. τί δ᾽; οὐ τριήρεις τριαχόσιαι χαὶ σχεύη ταύταις χαὶ χρήμαϑ'᾽ 
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ὑμῖν περίεστι --; Υ. ΒοροΙηι. 6. οδοοπ. οἷν. Αἴμοη. γ0]. 1. Ρ. 279. Οὰπ 
Πὰς ΧΡ αΙ θΙοπβ πϑαύοαθ ἀοβουϊρέϊοπθ ΠΙΠάοσῆτ5 ΘΟΠ οὶ 1πθοῦ Ηοπι. 
ΠῚ 5’. 1409. 15: Ξ3 

040. ϑορύβου στρατιωτῶν ---Ἴ 861Π01: ϑορύβου βοώντων περὶ τοῦ δεῖν 

τριηράρχους εἶναι. ΟΥ̓, Ἐᾳ. 6066. οἱ δ᾽ ἐθορύβουν περὶ τῶν ἀφύων. ΜΆΘΊ]ΟταΒ 

ΟἸδοτοπη 1πὲ6]Π[ρὴῦ οἰτοὰ Ῥγδθίθοίοβ. Βα Ὀ]αΐαμη, αὶ βύϊροπαϊα ἃ Ῥυδοίου  θῈ8 
δοσορία βοϊνθθαπῦ. πἀπάρ βἐαύη μισϑοῦ διδομένου. ἘΠΙΡΘθδηὔαν ῥυδοίθον 

ἱποαηΐξα ὅππὸ (ΤΉ πιο. 11. 24.). Χοη. ἘΠ. Αἴπ. 1Π. 4. χαὶ τριήραρχοι χαϑί- 

στανται τετρακόσιοι ἑχάστου ἐνιαυτοῦ. Τγ81. Ῥ. ὅ0. τοιγαροῦν ἅμα ἄκη: 
χόαμέν τι χαὶ τριηράρχους χαϑίσταμεν. ΤΥΪΘΤΔΤΟΠΟΙΙπι αὔθ πι πηιητι5. ἔπϊδ 

ὙΘΙΡ. ]1Οα8 ἐγ Ί ΓΘ Πγ65. ΟἸΠΠἾ 115 ΤΘΡῸΒ Δ πιβατῃ Ὀ6]]1Ο11ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΪΒ ᾿ΠΒΌΓΘΙΘ, 
οὐ ῬγΔΘρΡΆΓΆΓ6. ' 

ϑοίιοῖ. ϑορύβου στρατιωτῶν: Θορύβου βοώντων περὶ τοῦ δεῖν τριηράρ- 

χους εἶναι. 

41. Παλλαδίων] Ἐταπύ 5βἰπηυ]δοτα [ ἀγάλματα 1 Μίπουναθ ἰπ Ῥτυσὶβ [9] 

ὉΥΊΓΘΤ ΤΠ] ΘΟ]]ΟΘΔΤῚ 5011. δα οὐπᾶραμπύ οὐ ἀθαιγαραπῦ πᾶυ]ραατϊ. Ἐχ 

50}01115. ΒΕ. Παλλάδια οταπὺ σημεῖα, ἐπίσημα, βῖνα παράσημα, ἱπδσ δ 

ῬαΡ]Ιοα ΑΥΠΘΠΙΘηβί αι, αὰ86 ΡΌΡΡΙ, ΠῸΠ φῬτότᾶθ (αὖ ἀοοσοῦ 56}0].}, αἰῆχα 

ἔαῖ586. νἱἀθπέιν. Υ. Ῥοΐ πηι Βιχαῦ. 1Π|. 11. 11. ΒΘΟΙΟΥ ΟΠιδγ. ΥΙ. νυ. 98 

Οἷ, Ηοτοά. ΤΥ. 1890. ἐχ “Ζιβύης ἥχει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίωΐ. ῬΙαῖ, Νῖο. 18. 
Παλλάδιον --- χρυσοῦν. τσ. Αθη. 10, 1171. “Δυαταῦο ἔυ]σοθαῦ Αγρο]- 

11π6 ρΡυρρὶβ.᾽ Ονἱᾶ. Ττιβί, 1. 10. 1. “ἰβῦ τὰ βιίαπθ, Ῥεδοῦνς 

ΠΠῶνδθ ὑπίοϊα Μίποινδο; [ἰ Νυν]5 οὖ ἃ ρίοίδ οδββϑίαθ ΠΟΙ Ν, 

Βα οὺ.᾽ Ηοτ. Οά. 1. 8. 2. ΤΥ. 8. 31. Αοὐ. Αγοβύ. ΧΧΥΠΠ. 11. πλοίῳ Ὁ 
᾿ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ “]ιοσχούροις. ΤῊπο. ΥἹ. 31. σημείοις καὶ κατα- 

σχευαῖς πολυτελέσι χρησαμένων (τῶν ἘΡΕΠΡΕΘΧΕΝ 

ϑαιοῖ,. μισϑοῦ διδομένου: (Πισϑοῦ μὲν τοῦ διδομένου τοῖς ἐμβαίνουσιν. 

εἷς τὰς ναῦς. παλλάδια δὲ) ἐν ταῖς πρῴραις τῶν τριήρων ἣν ἀγάλματά 

τινα ξύλινα τῆς ᾿ϑηνᾶς χαϑιδρυμένα, ὧν ἐπεμελοῦντο μέλλοντες πλεῖν. 

048, στοιᾶς στεναχούσης} 8601: διὰ τὸ πλῆϑος τῶν συναγομένων ἐπι-, 
σιτισμῶν. Ὠϊοϊθαν πἷς, αὖ ῬΟΠ8. Ἰποπιϊῦ 56}0]., στοὰ ἀλφιτόπωλις ἴῃ, 

Ῥίνταθο 5ἰΐα, ἃ} Ῥϑυῖο]ο οομβύγιιοία,, οα͵α5 ππθπέϊο ἢ Ερο]. θ86. Τοια. μ. 918, 

οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ --- ἐπὶ τῆς μαχρᾶς στοᾶς τὰ ἄλφιτα χαϑ' ἡμίεχτον. 

(ἡμιεχτέον Ὁ) μετρούμενοι. (πῃ ἰρβᾶ 6] ΠΡ ΒΌΡΟΙΙΟΙΙ ἴῃ Οᾶοο ἰαυϊπᾶβ. 

πο ϊοθαηὔα, αὖ ἰπ46 ἸΙα ποῖ). Ἡθβγοῖ, στοαί, τὰ ταμιεῖα. ὅ680]. δᾶ 
ΕΟ]. 14. Ἵ ; 

ϑο]ιοῖ. (στοᾶς στεναχούσης: Τῆς λεγομένης ἀλφιτοπώλιδος, ἣν ὠχοδό- 

μησὲ Περιχλῆς, ὅπου χαὶ σῖτος (ὁ σῖτος Ὁ) ἀπέχειτο τῆς πόλεως. ἦν δὲ 

περὶ τὸν Πειραιᾶ, στεναχούσης δὲ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν συναγομένων ἐπι-. 

σιτισμῶν.) : 

40. τροπωτήρων] 1. ᾳ. ἀσχωμάτων (βδῃ. 304.). Τροπωτὴρ 86 τροῖδις 

(Ταῦ βογα} ἃ 5). οταῦ ἸΟΓΠ (10 ΤΟΙΠτ5 Δα ΒΟΔ] Πηππὶ Βῖνο ΡΑΧΊΠ] Δ} 

σαραίαν, ΟΥ, αα δῦ. ΤΊΝιο. 11. 93, ἐδόχει δὲ λαβόντα τῶν ναυτῶν ἕχαστον, 

τὴν κώπην χαὶ τὸ ὑπηρέσιον χαὶ τὸν τροπωτῆρα τιεζῇ ἱέναι ἐχ Κορίνϑου. 

Ποῖ. Οα. δ΄. 182, ἠρτύναντο δ' ἐρετμὰ τροποῖς ἐν δερματίνοισι. ή. Ὁ8, 
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 Χρμδτοῖι. οο1η. 1ΠΠ|. 014. φλεβὸς τροπωτὴρ, πουλύπους. Τὴ Τπιοΐδηο 1. 841. 

 Μοτοῦνπι5 ΟΠαγομτϊ τροπωτῆρα ἀποθιιβ Ο00118. ομρύππι ἀοπαί. Τήν. Απᾶτομ. 

Ὲ ἀρτα Ἰβίαον, ΧΙΧ. 4. “Τ᾽ τὶ ΥΘ11085 7π5810 ΤΙ ραγ 6 ΒύσπρΡΡ 15. Οὐ. 

ΠΧ. 96. ἯΙ, ἀπ οοπδίἀοηΐ, ΤΘΙΠῸΒ δρύδυὶ ρυοιθοηὐ. ΟὈΠΙεΥ 

ος ποδία 78}. 

ο΄ χάδους] Οδ405, δᾶ ἀιᾳαᾶπι ΠαπτΙ ἢ ἤδη. 

ο΄ Βῇοῖ. τροπωτήρων: Τῶν ἱμάντων τῶν συνδεόντων πρὸς τὸν πάτταλον, 

Ὁ λέγω δὴ (81. Β. Ὀϊπᾶ. δὲ νὰ]Ρ.) τὸν σχαλμὸν, τὴν χώπην. Ὅμηρος [0{. 

᾿ς ΖἹ. 182] “τροποῖς ἐν δερματίνοισι"", τουτέστι τοῖς τροπωτῆρσιν. 

ος δΡ0. Ηδροο οπηΐὰ ἴῃ τ] }Ἰ ]αγὴ ρυΟ ΠΟϊβοθηΐοβ Ομ οΤα βο]οραπέ. ΟἿ, Εᾳ. 000. 
᾿ πριώμενοι χώϑωνας, οἱ δὲ χαὶ σχόροδα χαὶ χρόμμυα. ῬΙαύαγοΙ. ἀθ οἿον. 

 Αἴδοη. 0. χαὶ οἱ τριήραρχοι τοῖς ἐλαύνουσιν ἄλφιτα παρασχευάσαντες 

᾿ ὄψον χαὶ χρόμμυα τυρὸν (χαὶ ὄψον χρόμμυκ χαὶ τυρὸν Ὁ) ἐνεβίβαζον εἰς 

τὰς τριήρεις. ῬΙΔαὺ Ῥδοη. Υ. ὅ. 85. “ΡΙΘΏΆΙΟΥ 41111 αἹΡ 1 ο΄ 6. απ 8 Π| 

βΒιηῦ ΟΠ ἃ πὶ ΓΘ Πηΐρ 6 85. ΟἸὀδογαμη ἐν διχτύοις ἃ σχορόδων οὐ ἐλαῶν 

ΠΟΙ ΠΠΪΠι8 απδπ δα χρομμύων τοϊουθπάθπηη. Ῥγαρβϑέαὺ ἰρὶθαν Ῥουβρίου {15 

Οδπδα 50.101 σχορόδων ἐλαῶν χρομμύων ἐν διχτύοις. ΟἿ, 14. 000. πριώ- 

μενοι χώϑωνας, οἱ δὲ χαὶ σχόροδα (σχόροδ᾽, ἐλάας Βογρὶς. Μοίπ.) χαὶ 
ΐ ΄  χρόμμυα. 

χρομμύων] Οἷ, 1099 54. Ῥὰο. 1128, χράνους ἀπηλλαγμένος τυροῦ τὲ χαὶ 

᾿χρομμύων. Ὁ290, ᾿ᾳ. 600. Τιγ5. 7908. Τηΐτὰ 1090 ---1100. 

χρομμύων ἐν διχτύοις) δϊο 459, πιλίδιον περὶ τὴν χεφαλήν. 111. λαμ- 

-πάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 

ϑοῖιοῖ. σχορόδων, ἐλαῶν: Οἱ γὰρ ἐπὶ πόλεμον ἐξιόντες ταῦτα ὠγοῦντο 

(καὶ ἐν λίνοις ἔβαλλον). 

501. στεφάνων, τριχίδων, αὐλητρίδων) Τδοο δα σομἰββα ὁπ θπι ρου ποῦ. 

ΟΥ. 1091. ΡΙαῦ. ἥγιιρ. 80. ὡς χωμαστῶν χαὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀχούειν. 

Οὐ ββαυϊοηθτι5. ᾿πΐθυθββθ ΒΟ] οθαηὺ αὐλητρίδες. ΝΙΊΒΙ Τοτέαββο τοβριοῖταν δᾶ 

ΤΠΟΥΘ ΠῚ ΘΟΙΌΠ 5. ὑγ]Ί ΓΟ πὴ ῬῸΡΡΙθτι5. προ ποπϊ. Ὑγρ, αοογρ, 1. 384, “Ῥα - 

ῬίΡι5 οὐ Ἰαοῦϊ παυαΐδο ἱππΡΟΒΊΟΤΟ ΘΟΤΟ ΠῚ ἃ 5᾽. 

 τριχίδων]) τριχὶς οδῦ ΔΡΙΠΔΤΆΙ Θ᾽ ΠΘΥ5. ῬἰΒοϊοα]π|5, ἴα ἀἸοίι5. ἃ τη 5 
ΌΒΒΙθιι5. Οἵ. Ἐᾳ. 662. 00]. δ6. οἷο. 

ὑπωπίων}] δ᾽ι5 11115, αὖ ᾿πέου πδιυιΐαβ ὕπτια] πιοβοβ οὐ σἴχαο ἀοα ἴοβ. 
ϑο]ιοῖ. στεφάνων, τριχίδων: (Ταῦτα μὲν πάντα) ὡς εὐωχουμένων τῶν 

μελλόντων ἐμβαίνειν εἷς τὰς ναῦς. τριχίδες δὲ εἶδος ᾿χϑύων (χαὶ ἴσως 
 οὗς ἡμεῖς χαλοῦμεν ϑρίσσας, ἐπεὶ ϑριξὴν ὅμοια ἔχουσιν ὀστᾶ). 

ὑπωπίων: Τῶν τύλων τῶν γινομένων ἔν ταῖς χερσὶν ἀπὸ τῆς τοῦ 

σιδήρου ἐργασίας. λέγεται δὲ ὑπώπια χαὶ τὰ ἀφ᾽ οἱασδηποτοῦν πληγῆς 

ραύματα. 

δῶ, χωπέων] κωπῆς 5απηὺ Ἰίρῃα τϑιη 8 [δοῖππ 415 Ἰάοπθα. Ξ6Π01: τῶν εἧς 
κώπην (χώπας ) ξύλων ἐπιτηδείων. Ἠφδγοΐπ5, χωπεῖς" τὰ εἰς χώπας εὔϑετα 

ξύλα. ΟΥ, Τιγ8. 422. ἐχπορίσας ὅπως | χκωπῆς ἔσονται. Ἡρτοδοί. Υ. 23. ἕνα 

ἴδη τε γναυπηγήσιμός ἔστι ὥφϑονος χαὶ πολλοὶ κωπέες. Ἀπᾶοο. ΧΧΙ. 11. 28, 

εἰσήγαγον εἷς στρατιὰν ὑμῶν οὖσαν ἐν Σάμῳ κωπέας (πο πηλ]16 Ὑ 6 ΤΠ] ] - 

8.68 ψουθ Π 6 5]κ..) -- χαὶ παρόν μοι πέντε δραχμῶν τὴν τιμὴν αὐτῶν 



τ 

δέξασθαι οἷο. ΤΉΘΟΡΙν. 1. 170. οα. ὅομη. οὗ τοὺς χωπέας ξύοντες. ΑΥ̓ΪΒΕ 
05 7600. τὰ δὲ νήϊα χαὶ τοὺς χωπέας οἷο. Ὁ] 5010]. 2417 ΕὟ. νήϊα δὲ τι 

σχοινία, κωπέας δὲ τὰ ξύλα πρὸς χώπας ἐπιτήδεια. ΟἿ. Βαϊ. 5. ν. γήϊε 

Ἐπδέ. δὰ 1|. γ΄. 60. ΒΕκκ. Αποοᾶ. 274, 52. Ἀροβίοι. ΧΠ. 8. ΘΑ π}11185. [ΟΥ ΠΊδ8 
νὸχ οδϑὲ γομῆς οοβῦδο πᾶνὶβ (ἐγχοίλια πλοίου, Ῥῃοῦ. Ρ. 3801, 25). Ἠογοῦ 

1. 104. νομέας ᾿τέης ταμόμενοι. 11. 90. Μοπθο ΟὈΪ Θ᾽ νουθᾶ ῬΟΒΈΙ 
Βομο]αβίαθ δ ἢ. ν. χαὶ χώπας ἁρμοζόντων, ἵνα ἴδωσιν εἴ ἐντρέχουσι 
τοῖς τρήμασι. ἀπὰθ ποαπδα πᾶ πη. οἴη ῬΥΔΘΟΘ θη 0 Ὲ8 οοΟμδογοηῦ, τοΐθυομα 

6586 δ τροπουμένων ἷἴπ 564. Υ., Παδπαπᾶτη ἸΟΘαπὶ τη8]6. ᾿π 6 ]]Ποχὶῦ σγαπι- 

Πδ 1608. Ἢ 
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ϑοῖιοῖ. (χωπέων πλατουμένων: Τῶν εἷς χώπην ξύλων ἐπιτηδείων χαὶ 

χώπας ἁρμοζόντων, ἵνα ἴδωσιν εἰ ἐντρέχουσι τοῖς τρήμασι. 

553. τύλων] Ξ'6Π01: τῶν ξυλίνων ἥλων. ῬΟΙΥΡ. ΕὟ. 120. 

τροπουμένων] Ῥαβδβῖνο βθῆδι. Οἵ, Αββοι. Ῥϑυβ. 91. ναυβάτης τ᾿ ἀνὴρ] 

τροποῦτο χώπην σχαλμὸν ἄμφ᾽ εὐήρετμον. ΠῚ ΘΟΠΒΆ]ΘΠπ5 ΟἸΩΠΪηΟ 

ΒΙΟΙΙΠοΙ 4. ἴῃ ο]οββατίο. Τροποῦσϑαι χώπην αἰχὶν ΕαΡα]π85 1Π|. 290, Πθ 
γοῦθ τροπωτὴρ οἷ. δα 549. 

Βοῖϊοῖ. τύλων: Τῶν ξυλίνων ἥλων. ἔστι δὲ τύλος ἘΈΈΚΘΠΟ Ν “0 

ἀποσχίρωμα͵ τῶν γονάτων. ϑαλαμίων δὲ τῶν ναυτῶν.) 

554. αὐλῶν χελευστῶν)] Οἵ. Ῥαο. 591. αὐλῶν, τραγῳδῶν, «Σοφοχλέους 

μελῶν, κιχλῶν. Τιοπρ. Ῥαβῦ. 1Π. 14. εἷς μὲν αὐτοῖς χελευστὴς ναυτικὰς 
ἦδεν ὠδὰς, οἷο. 1014. σαφῆ δὲ ἐξέπιπτεν εἷς τὴν γῆν τὰ τῶν χελευσμά- 

των (χελευστῶν») ζσματα. ῬΙαῦ. ΑἸο. 82. αὐλεῖν μὲν εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύ- 

γουσι Χρυσόγονον τὸν Πυϑιονίχην, κελεύειν δὲ Καλλιππίδην. 
γιγλάρων] ἨδδβγοΙαΒβ, Νίγλαροι" τερετίσματα, περίεργα χρούματα. γ. 

ῬΟΙ]]. ΤΥ. 82. οὐ Ἡδβυομ ἱπέουρτοῖθβ. Ῥμογθογαΐοβ ἃριᾶ Ρ]αΐ. ἀθ Μαβῖοα 

Ρ. 1142 Α. ἐς τοὺς χυχλίους χοροὺς γὰρ εἰσηνέγχατο 1 ἐξαρμονίους ὑπερ 

βολαίους τ᾽ ἀνοσίους ] χαὶ νιγλάρους, ὥσπερ τε τὰς δαφάνους ὅλην ] χα “- 

πῶν μὲ χατεμέστωσε. ΕΤΙΝ]. ῬοΟΙ]ὰχ 11. 82. μέλη δὲ αὐλημάτων χρούματα 
συρίγματα, τερετίσματα, τερετισμοὶ, νίγλαροι. ΤΥ͂. 82. νίγλαρος δὲ μικρός 

τις αὐλίσχος Αϊγύπτιος, μοναυλίᾳ πρόσφορος. ῬΒοῦ. Ρ. 800, ὅ. Νζ" τ- 

ρου: τερετίσματα χαὶ περίεργα χρούσματα. 800, 4. Νιγλάρους: τερετισμούς 

ῬΒΥΥ μΐομπ5. ἀρᾷ Αἴποη. 11. 44 Τ). γνιγλάρους ϑρηνεῖν (ἴα ΒοΙΡΊ.). ὕπᾶς 
γουΡαπὶ γιγλαρεύειν, ἱ. 4. τερετίζειν. ἘΠ ΡΟ]5 ἀρὰ Ῥμοῦ. Ρ». 800, 1, τοεαῦτο 

μέντοι γνιγλαρεύων χρούματα. Ἐοΐογτοπάθπη ἔογβδῃ ψιγλάρων δ αὐλῶν, οῇ 
συριγμάτων ἃ χελευστῶν. ͵ 

Θο]ιοῖ. χελευστῶν: Κελευστὴς, τριήραρχος. πρωρεύς. νιγλάρων : Ὁ γνίγλα 

ρος χροῦμά ἔστι χαὶ μέλος μουσικὸν παραχελευστιχόν. 

πῦῦ. τὸν δὲ Τήλεφον] 8601: χαὶ ταῦτα ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου. 8610] 
ἃ Αὐἱϑεϊα. 11. 19. δα νοῦρὰ Αὐἱβύϊαῖβ, τὸν δὲ Τήλεφον οὐχ οἴει τὰ αὖτι 

ταῦτα; ἀπποίαῦ, τὶς τῶν ποιητῶν εἰσάγει τὸν Τήλειρον ἐλέγχοντα τὸ 

Ὀδυσσέα ἐκ τῶν αὐτῶν λόγων οὕς πρὸς τὸν Τήλεφον εἶπε. δὰ} ΤΌΙΟΡΝ 
Ῥουβοηα ΤοΟΠἢ5. (ἰοῦ. ΘΠ Ποῦ ἴον Τγβ. 708. ποϑεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας 

ἡμᾶς δ᾽ οὐκ οἴει  ποϑεῖν ἐχείνους; ΝᾺ. 1415. Ἐπν. Ηρο. 1250, ἀλγεῖ 
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᾿ ὁ δ᾽; ἡμᾶς παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοχεῖς; “Βῖπο ἀπο [18 ὑγῖριιβ νθυθὶβ. οοη- 

ππροπατ5 οδὺ ΒΘ ΘΠ5 ΥΘΙΒῈΒ οὐχ οἱόμεσϑα; νοῦς ἄρ᾽ ἡμῖν οὐχ ἔνι. ΟΟΠΙΟΥ 

Ἰοοαπι Αὐἰβυϊ 5. αἀθ πη) αὐξα] Ν ποῖ δα ΕῪ. 711. τὸν δὲ Τήλεφον οὐχ οἴει 
“τὰ αὐτὰ ταῦτα; (γιιδογι τι ἀπθὴ Ἰοσπτη Προ γοῦθὰ ἴῃ αν ]ρΡ1 415. ἀταγηαΐθ 

Πα Ραουϊύ. Νάθοκ, αἀτιθπὶ βϑατῖζαν ΠΙπαονΐ, βυιβριοαύαι ἘΠΥΧῚΒ. Γα1880.. Οὐ] 

τἰ θαϊῦ αποαιθ ν. 549. ΒΊΡΡΘοΙ.. Ὁ ἀαΐθηι πᾶθο ΘΧΡ]ΟΥΘΙ 118, ΘΟ ΡΟΠ ΘΗ δ οϑὺ 

ΟΠ ρὰπι πᾶς ΤΙ ΔΟΟΡΟΙ 5. ογαθϊοπθ θὰ «πᾶ Βαροὺ ΜΉΘ ΠΟΟ τ5. ΤΠ ΠΘΒΙΊΟΡΙΙ. 

 Δθθβήᾳ. Μποβι]οοιβ, ρτὸ Επισρ 46. γοῦρα ἴδοουθ ΡΟ ΠἸοἰδιι5, γί τππξαΐα 

Οἴπ τη] ]ο τη ΘΟΠποΐομθπ Ρτοαϊύ Επαγυὶρι άοτη ἀοίθηβιιγιιβ, ἀπομὴ ἀαπημπδίιγαθ 

βιιπδ: αὐὶ μδθο ἴθγο αἰοῖδ, “ΝΟΣ ταΐστιπὶ δὲ νὸ5 πυρί ἄοπι οαἶδβο, τι ηὶ 
ΘρΡῸ (ποάπο οὔ. Αἰδηθη. πὸ 51Π|18 Ἰη]πιϑίαθ. Τήροσο Ἰοαὰὶ ᾿οοΐ, Ομ 

ΠΟΣῚ δ βίπῦ Ρουθ πΪ. ΟἿ ἁπΐθπι ΒΥ ΡΙ θην ΔΘ ΒΆΤ 118 ἀορΎΘα τι. [δ Υ Ἰ 115 

ἀπο 1η8]6 ἄθ πορὶβ Ἰοουύι δ 9 ΟἸΉΠΟΒ. ΘΠΪΠῚ τη] τ Ἰ 6 γ 6. 50] ΘΠ}15 

 Παριθϊα, ν. 470 --- 17. (πἰά ἰρίξι Τὰν] ρΊ ΑἹ ἰγαβοῖ μη" ΠῸΣ ΘΤΆΥ]ΟΤα 

Ῥάββδθ “πᾶῖὴ [δοπητα 9 Οπὰδ 5ὶ ὁαπὶ γου]5. ΠΙΟΔΘΟΡΟΙ ἀϊ5. ΘΟ ΠῚ ΡΑΓ ἈΜη118, 

ΠΘΠΝΪποΙῚ {πρίοῦ οοηβθηθιβ. [θη [Ὸγ6. οδϑὺ ΠΟΧχαβ οΥα ομἶβ, οαοπι ἰηδου- 

πὶ οσοανγαηῦ γοῦρθὰ. {ΠΛ αβατιθ οταϊ!οηἶβ ᾿ἰ ππὶ οδὺ οαρίαϊο Ροηονο- 

Ἰοιίϊαο. Ῥχοπέοίιι ΜΙ ΠΟΒΠΠΘΟμτι5. 56. παισὶ ρίἄοπι. οὐἶδδο, ΠΙο ΘΟ Ρ0}15. Τιᾶρο- 

᾿ἀδοιπομΐοβ. 1 Π08η}. 400. χαὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽.....} μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον, 

εἶ μὴ μαίνομαι. Δοῆ. δ00. ἐγὼ δὲ μισῶ τοὺς “αχεδαιμονίους σφόδρα. 

ου α ὕὰτηθη. Ρ]τι5. {υ] θτιο ἄππη ο5586. απὰπ| οὐἶο, οὐ π1Π}1}}] πη ροαϊτο απο- 

Τηΐπιι5 ἀθα αὶ 5ἰηθ, ΠΠ]Π] απ ομΐπι ἀἄοββο ρογορτίηιιη. ΤῈ. 411. ὅμως δ᾽ ἐν 

᾿ἀλλήλαισι χρὴ δοῦναι λόγον" 1 αὐταὶ γάρ ἔσμεν χοὐδεμί᾽ ἐχφορὰ λόγου. 

ΟΔοῖι. 01]. ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν δίχαια δέ. Ὁ04. αὐτοὶ γώρ ἐσμεν ..... 

χούὔπω ξένοι πάρεισιν .... Ὁ07, ἀλλ᾽ ἐσμὲν αὐτοὶ. ..... Ποραῦ αἴογαϊιθ, 

Απ Δραπαηι οϑὺ ΠῸ5 ἴῃ ἱπ]τηΪθ005 ἱπγο ΤΠ. 4173, τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι. ᾽χεῖνον 
αἰτιώμεθα; ΛΟΙ. 14. τί ταῦτα τοὺς “Τάχωνας αἰτιώμεθα; Ῥοααϊζαν οπ- 

ππογαύίο Παρ ϊοσιιη ἴῃ 105 ὙΟΥΒα Π ΠΣ ΤΠ] 1ογ05. ΤῊ. 470 --δ10, οὐ δοῖ- 

που {πᾶ μα γαγογιπῦ ΑὐΠοηΐομ565, Δομ. 510 ---οῦ4. ΕἾποπ ἔλοῖ! βοπέοη- 
ἴὰ ὁ ΤΟΙΘΡ]ο, ΝΊΠΙ] οδύ απο αὐογαπιαν, 1πτὸ ῥ]οοὐ παν, ΤΊιοβμη. 518 ---δ19. 

ΟΔΟΙ. δ0ῦ---ὅδ0. Τὴ πλι 018. ἰρὶθαν. Ππὰθὸ οοπϑρίσταμί. ΑἸίαπι οατιβαμι ἀρ 

Το 0} 0115, ἃ] ΐαπι ΜΘ] ΘΟ 5, 564 αἰυϊιβαπιο γα 018. ἰάθπι οδῦ ΒΟ ΠοΙηᾶ. 

τᾶς. δαΐοπη Πα} 15 ΘΟΉΒΘΗΒΊΒ ὀδαβα, [α10 ΜΆ]ΟΥ οπῖπὶ οδὺ ἀπδηὶ (πᾶ6 

Ο Οαβα {γι ροβϑῖί. Οὐ οδῦ απο ἴῃ οταύίομο ᾧπᾶτη ΜΠ ΟΒΙ]ΠΟΟ 5. Πα 
Ο δηϊ αγοῦιν γουθαὰ ΤΙ Δ ΟΡΟ 415, ἀαῖπη οὐϊαηη ἰἰβᾶθπι Ῥαββίμη τὐογούτιν γου- 

159 Τ5 οπΐπὶ πᾶ τὐγϊαβαθθ Θοτηπΐα ϑπῦ πῸπ ΒΙΠΡΊ]αγ 15. ̓ἰποϑῦ Υἱβ 

οοΙπΐοα. Οπιηΐα σομΐγα Ρ]ὰπα Πιιπῦ, 51 ΘΟμ] θοτο Ἰἰοοῦ ΠῸΠ 5πὰ ἴρβ1ιι8. νου 

ἰπηϊαθα 6586 ΑὙἰβύορπδπομι βοὰ Ελιυ]ρΙ15, οὖ ἷπ νΟΥΒΙ 5. (105 8] 

οἰξανίπηιι5 ἀο] ξοβοοσο ΘΟΠΟΙθμ6 ΠῚ απᾶπὶ ΤΟΙ Ρ 5. ΠαΡΙσασιι5 ο]ου ὩΡααγ, 

οὐδ᾽ εἰ πέλεχυν ἐν χεροῖν ἔχων [ μέλλοι τις εἷς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν] 

σιγήσομαι δίχαιά γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. Ἡπῖὸ σοπ]θούπγαρ Ὡ1}}1}] ορδίαί, [ανοηῦ 

ὁπιηΐα. Βαγοὺ ΠΙΘΔΟΟρΡΟ] θη γϑῦρα [δοῖββο ράηποθ ΤΌΪΟΡΙΪ ἱπαπθαπι, οὐ 

ΜΠΟΒΊΠΘΟΝ ογαξοιιθηὴ ἴῃ πιρᾶϊα Ταυρ 418 ρατοᾶΐα μοβίζαμη 6586. Εανοῦ 

ἀποᾶ αἰϊαπᾶο ἄο ΤΟΙ ΟΡ Ο ΠΟ} Ἷ5 σοπιρογέιπι οδύ. ΑΡ ΡΟ]. οἱ ΤΟΒΡΟΠΒΙ 
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αὖ νοῦ σοΙηρο5 Πογοῦ, 8 86 ΤΌΪΟΡΠ ΠῚ 6856. Ῥτο ίογθιμν γθρο Μγβίδθ, 

4 οαπὶ ὐδοοῖβ Ὀ6]]ππὶ οι ββίββοῦ. Τΐααιθ αυθΠοῖαπη οχοορὶῥαῦ (ΕἾ. 709,), 
ἱσπούαβ (ΕἾ. 103.}, τιϑπαϊοιβ (ΕἾῪ. 098. 099.) οαδένα ὙΘΘΟΤ τ ΠῚ 61 ῬΟΥ 5 

Ἀραϊηθιη πο ηἶβ ἀοιηιπ δἰ (ππὸ ἐογΐαββθ ρου ποπὺ ΒῚ. 460. 400). Απαᾶΐ 

ΑὙΥ̓ΔΘΟΟΓΙΠ ΤΟ ΡῸ5 ΤΟΙΘΡΠΟ τη] οαϊοθπΐθθ. ἸτὯΠ| 56 θ, δ ηΪΠη05 ὙΘΥ}18 

τη] οογὸ βὐπαοθί. ΕἾ αἰδογοαῖίο. Τραῦαν οἱ ρούθβίαβ αἰθοηαᾶὶ. ὅδ'οα ποπᾶππι 
4π|5 δἰ ποΐπιη οδὺ. Γοααϊδιῦ Ῥουϊπᾶθ απαϑὶ διὺ Αὐδοθοσα 8]16π|8, απΐ 

βῖπθ τὰ οὐ βύπαϊο 6 ποβύθ ᾿παίοαγο νοὶ, --- Πορὶ Μυβοσθτη Ὑἱθῖο νοτίθ- 

ταῦ απο απ ΟΥ̓ΘΟΙΒ ΘΟΠΡΤΘΒΒΙΙΒ οϑδοῦ, οὖ ῬΥΌΡΔΓΘ ΟΟμδίπ5 οὐαῦ 1Ὲ76 

ατδθοοβ Τ᾿] ΡΠ πὶ γα] γᾶ586, αὖ 58. ἀοίπαθγθηΐ 50 ]Π]1οοῦ. ΤΙ Ρ ἢ 5. δυθθιη 
οοάοηη Δυριπηθηΐο αὐϊδι: ΡῬτοθαΐαιιθ, δ᾽ αγᾶθοῖὶβ ΠΙσπθυῖῦ 86. ἀοίθηδοτγο, 

ΒΌΠΊΠΊΟ π16 46 Π| 1Ιοαΐββ6 ΤΘΘῚ οα7 5. ἤπ65. ὑγα 51 1586 ηὖ.᾽ (ΒΔΚ}.) 

Βα]ιοῖ. τὸν δὲ Τήλεφον: Καὶ ταῦτα ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου. 

50. γοῦς ἄρ᾽ ἡμῖν οὐχ ἔνι] ΟΥἉ, Τ,γ8. 1124. ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς 
δ᾽ ἔνεστί μοι. Ὅτ2. χἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνῆν νοῦς οἷο. Ἐ60]. 850. ἤν γ᾽ 

ἐχείγαις νοῦς ἐνῇ. Εα. 1122, νοῦς οὐχ ἔνι ταῖς κόμαις ὑμῶν. 1133. εἴ σοι 

πυχνότης ἔνεστ᾽ ἐν τῷ τρόπῳ. Νὰ. 487. Επτ. Απᾶν. 251. ὅσοις ἔνεστι 

γοῦς. ΟΟΥ. εἶτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐ φρονῶ --- σοὶ δ᾽ ἔνεστι νοῦς; Ηρ». 920. Ξορ]. 

ΕἸ. 1328, Βπιοπί. Ατποσρ. ΕἾ. 1, 8, νοῦς δ᾽ οὐκ ἐν ἀνϑρώποισιν. ἘΌΤ. 

ΕῚ. ὃῦ, 4. νοῦς δ᾽ οὐχ ἔνεστιν, οἱόμεσϑα δ᾽ εὖ φρονεῖν. ΟΟΠΙΟΙ οὐδ 

Ῥγονοιθίαη Νοῦς οὐχ ἔνι Κενταύροις, ῬΠοῦ. ». 303, 11. Ἐοἰδῖρ. Οοπ.. 

Ρ. 249. 

ὈΌΥ β5ᾳ. “Θυϊά 6 5ϑαιθηθθιβΒ ὁ ὑταροθαϊα τηϑηδυοῦῦ Π6 οοῃ]θούιτα 
ααϊάθηι ἀββθαπϊ Ρόββπηι. ΙΒΡΙΟΔΥΙ ἰδηύαμη ἱπ Ῥχοτηθα οϑὺ ἴῃ ὀνροθαϊα 
4ποαπθ ροβὺ Τ ΙΘρηΪ ΘΟΠΟΙΟΠ6ΠῚ Βἰπηπ]ςαΐθμη οτΐδηη 6886. (ὐδυιθη ΘΠοΥ- 

οαπὶ 500--- 571. ὑταρίοο πηοΐγτο βουρύππι οϑὺ. ἀΑὰᾶ ν. δ, ἅπασαν ἡμῶν 

τὴν πόλιν χαχορροϑεῖ 50Πο]] δία παροὺ χαὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. Ἐδῦ γονογὰ 
χαχορροϑεῖν γψοΘΆθα]Πππὶ Επτ]ρΙάθαπι, Α10. τοῦ., Ηἰρρ. 840. Οοουυν ἀπο- 

πὸ ΤΊιΘβιη. 890... 101 Ἰοχαϊςαν Επτὶρ᾽ 65. ἀρπᾶ ἥόορῃ. ΕἸ. ὅθ. χαχοστο- 

μεῖν. Ἐγαῦ β'πο ἀπθϊο ἰπ ἐταροθᾶϊα ὁ χακορροϑῶν ἴρ56 ΤΘ]ΘΡΙ 5. ΕΔΙΠῚ 

γ. τ " (Ὀϊμα.) οὗτος σὺ, τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; γμοΐοδῦ 6580 
γΟΙθι5 Ἐπυρί θυ οὔ, βἰοιῦ πτωχὸς ὧν γν. ὅθ8., ἴπ τηθηΐθη τογοοὰῦ 

γν. 401. (Β41}.) 

ΟἿ, Ἐν. 8606. Επρο]. 11. 4035. πρὸ τοῦ πολέμου --- τριχίδας ὠψώνησ᾽ 

ἅπαξ, ΑἸοχ. Π]. 3902. 

ἄληθες; Τύαπο γοιὸ [Ιπίουτορδίϊο ἱτοπῖοα. ΟἿ, Εὰ. 89. Νὰ. 841. 
γεΒρ. 1412. Αν. 1174. 1606. 1,υ8. 4388, απ. 840. Ρ]. 128, 429. 

ὠπίτριτιτε] ΟἿ, Ῥας. 1230. ῬΙ. 619. Απᾶοο. 18, 24. ὦ συχοιφάντα χαὶ 

ἐπίτριπτον χίναδος. Ἰχλιοῖδῃ. 11. 181, σοφὸς ἁπάντων ἐχεῖνγος χολέάχων 

ἐπιτριπτότατος ὦν; 

Βοιοῖ. ἄληϑες, ὦ ᾿πίτριτιτε: ᾿Ενταῦϑα διαιρεῖται ὁ χορὸς εἷς δύο μέρη, 

χαὶ τὸ μὲν ὀργίζεται ἐφ᾽ οἷς λέγει ὁ “ἸΠιχαιόπολις, τὸ δὲ χαὶ ἀποδέχεται. 

(ἐν εἰσϑέσει δὲ Ἰαμβικὴν τὴν “ἄληϑες ὦ ᾿πίτριπτε.,)) 

ῦϑ. 59, Τταροθαϊδηι βαραηῦ οὐ πο. Οἷ, δ, 
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559. οὔμ᾽ ὡς τεϑνήξεις] Οὗ. 1117. οὔμ᾽ ὡς ὑβρίζεις. ΝᾺΡ. 718. οἴμ᾽ ὡς 
ἥδομαι. 1238. οἴμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 

ο΄ δβϊιοῖ. χαὶ συχοφώντης: Καὶ εἶ ἐτύγχανέν τις ἡμῶν συχοφάντης ὧν, 

τοῦτον ἔσχωψας χαὶ οὐκ ἀπεχρύψω. (τοῦτο οὖν μετὰ ἠϑικῆς ἐρωτήσεως. 

οἷον χαὶ τὸ Ὁμηριχὸν (1. Α. 231.) 
“ “ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 

ἡ γὰρ ἂν, ᾿“τρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο.") 

᾿ς δθύ. Οὗ 708. ναὶ τὸν Ποτειδᾶ, χαί χ᾽ ἄνις γα τοῦ πατρός. Ἄλλη. 188. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, χἄστι γ᾽ ὁ Χάρων οὑτοσί. ΤΊι6Β:η. 80. νὴ τὸν Ποσειδῶ, 
χαὶ δίχαιά γ᾽ ἂν πάϑοις. ἘὰρΡΟ]. Π. ὅ85. νὴ τὸν Ποσειδῶ, κοὐδέποτέ γ᾽ 

᾿ ἔσχει ϑύρα (566. Ε]π181.). 
Ο δθ2, ΜοΊοῖ. εἶτ᾽, εἰ δίχαια: (Κατ᾽ ἐρώτησιν ὁ λόγος" εἰ χαὶ) δίκαια ἦν, 

φησὶν, ἐχρῆν τοῦτον αὐτὰ εἰπεῖν; 

6603. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων] Οἷ. Βαη. 8438. ϑορῃ. Οοα. ΒἈ. 368. ΡὨ1]. 1299. 
Ππυτ. Οὐ. 1593. ς 

χαίρων] Ῥ͵το χαιρήσων (ὕ58ρΡ. 180. οὔ τι χαιρήσων γε σύ.), αὖ ΔΙ] ὶ 

5ᾷ60θ6 χλάων Ρ7Ὸ χλαυσόμενος (Λο᾿ι. 822, 827. οἴ), οἠμώζων ρΡγῸ οἴμω- 

ξόμενος (61. 840. Κρ]. 942, ΕῪ. 80.). 

504. οὗτος σὺ, ποῖ ϑεῖς; οὐ μενεῖς; Οἵ, Εα. 240. οὗτος, τί φεύγεις; 

οὐ μενεῖς; Ῥ]. 417. ποῖ ποῖ; τί φεύγετ᾽; οὐ μενεῖτον; ΤῊ. 689. ἀ, ποῖ 

σὺ (φεύγεις; οὗτος οὗτος, οὐ μενεῖς; Αν. 804. ποῖ φύγω δύστηνος; ΠῚ. 

Οὗτος, οὐ μενεῖς; 1100. αὕτη σὺ, ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; μέν᾽ ἥσυχος. 

ΤΠ. 610. αὕτη σὺ, ποῖ στρέφει; μέν αὐτοῦ, 
ϑ'οιιοῖ. τὸ ἡμιχόριον τὸ συναγωνιζόμενον αὐτῷ λέγει ὅτι μὴ ἀναχωρή- 

σης, ἀλλ᾽ ἄντειπε᾽ βελτίων γὰρ ἔσῃ. Ἀ. ϑενεῖς: ἀντὶ τοῦ τύψεις. Ἔ,. ΨΙοῦ. 

 δθῦ. ἀρϑήσει} 5 ὉΠ ἰτπιΐ5. Τὰ ρίθτθ. Ρ]απῦ. Ατηρ. 900. “ΑἸἔθυουθ, 

πὸπ ΔΌΪθῖς9, 5ἷ 6ρὸ {π80θΠι 511|5 6710. 
ϑ'αϊοῖ. ἀρϑήσει: χαταβληϑήσῃ. Ἐ. χαταληφϑήσῃ. ΑἸΑ. 

00. βλέπων ἀστραπάς] Οἵ. Βορ!. ΕὟ. 421. ἀστραπήν τιν᾽ ὀμμάτων 
ἔχει. οὗ δα 9. βαρτᾶ. 

ϑοϊιοῖ. Ἰὼ “άμαχ᾽ Ἰώ: (Ὕφ᾽ ὃ διτιλῆ χαὶ εἴσϑεσις εἰς περίοδον ὀχτά- 

χωλον, ἧς τὰ μὲν ἄλλα ἐστὶ δόχμια, ἁπλοῦν δὲ τὸ τέταρτον, διπλοῦν 

δὲ τὸ ἕχτον. τὸ δὲ πέμπτον Ἰαμβινὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. γοργολόφα 

δὲ.) ὦ φοβερώτατε. 

δθ. ὦ γοργολόφα)] ΗδβγοΐαΒ, Τοργολόφας" ἀπὸ τοῦ λόφου τῆς περιχε- 
φαλαίας, χαὶ τῆς ἀσπίδος" Γοργόνα γὰρ (ἣν νὰ]ρῸ) ἐπ᾽ αὐτῆς εἶχεν ὁ 

ΟΥ. ᾳ. 1181. ἡ γοργολόφα (- φας ὃ 860. ῬΆ]185). 1,γ8.. 344. ὦ χρυσολόφα. 
Ν 

ἴδ]. ῬΏοσι. 119. λευχολόφας. ϑ΄τη116. δῦ “]ευχολόφας Ἐρ0]. θ40. ἘΠ] αβάθιη 

ΡΙπὰ. ΟἹ. ΧΤΙ. 20. οὐ τεττεγοφόρας Ἐφ. 1881. Τ)6 Πυγπ8 ἔογιπδο ΠΟμΠ  Πι5 
ν. ὙΆ]οΚ. δα Ηΐρρ». 1390. Τιοθθοκ. δὰ ΑἹ. 004. Νοίαϊαν. μοί ὑδηδιι 

21 
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586. 966. 1014. 1109. Ῥαο. 1179, Γοργὸς ΡῈ φοβερὸς, δεινὸς οχρ! απὸ 
συδιημηδίϊοὶ. Επν. πᾶν. 469. γοργὸς ὁπλίτης. Οἱ, Ἤοιῃ. 1]. ζ΄. 409. ταρ- 
βήσας χαλχόν τε ᾿δὲ λόφον ἱππιοχαίτην 1 δεινὸν ἀπ᾽ ἀχροτάτης χόρυϑος 

γεύονται νοήσας. 

508. ὦ φυλέτα] 1. 6. οὐ αβάοιη ὑγῖθα5, ὑγ10 8115, αὖ δημότης 6} 8- 
ἄθη Ῥορα]ῖ, Ρορυ]ασῖβ. Οὗ Αν. 808. Ἄδνοσα δαΐθπ φυλέτην ΟΠ 

Ροξεγδηΐ ἄϊοοσθ ΑΟΠΔΤΠΘη565 Πϑηηδομτπι, αποηΐδιη χαρναὶ Οδποϊαϊ5. {ν1- 

Ῥὰ5 ρῬᾶρτιβ δυαῦ, Τιδιηδομιβ δαΐθη Ἀεφαλῆϑεν οΥππᾶπβ ογαύ (Υ.- ϊξ. ἃ}. 

ΒορΟΚΗ. 11. Ρ. 82". 28.), αὶ τ] 5. Αοδιηδη 115. οὐαῦ ῬΔΡΊΙΒ. 

δτ0. βοηϑησάτω τις} Οἵ. 805. Νὰ}. 1490. 5 

5171. ἀνύσας] Οοἷα5. Οὗ, εβρ. 398. 8438. 1210. Τ,γ8. 488. ΤῊ. 255. 

66]. 1068. Ῥ]. 2290. 914. οἴο. 
ἔχομαι μέσος] Οἵ. Εᾳ. 888. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος. ΝᾺ. 1047. ἐπίσχες" 

εὐθὺς γάρ σ᾽ ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυχτον. Ῥδη. 409. ἀλλὰ νῦν ἔχει. μέσος. 

Μδἰὰρμογᾶπη ἃ ραϊδοβίσα ρουϊξαη 6556 Ἰησοῦ ΒοΠο] βία. ΕΤΙΝ, 

οῖιοῖ. ἔχομαι μέσος: ᾿“ντὶ τοῦ ἥττημαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀϑλητῶν 

τῶν τὰ μέσα ληφϑέντων (χαὶ μὴ ἐχόντων εὐχόλως ἐχφυγεῖν τοὺς ἄντι- 

παλαίοντας). ᾽ 

ὅτ. ΟΕ, Ῥᾷς. 296. ἠσθϑόμην -- ϑυείας φϑέγμα πολεμιστηρίας. ΤΑΠΡΊ ΕΓ 
Τιδιηδομτι5 αὖ 6111 ἔαπθον, Ῥταθοῖριιθ, ΟΡΙΠΟΥ, ΟἿ ΠΟΠΊΘΗ 6715: ΠΟ ΘΏΪΗ 

τηδρῚ5. 116. Ῥᾷοὶ τϑραρπαθαῦ ἀπδπὶ 4111 ἀτιθο5, ῬΠοΥτηΐο, ΠΘη]β θη 65 οἷο. 

ΡῬΙαύ. ΑἸο. 21. ὁ γὰρ Πάμαχος ἣν μὲν πολεμιχὸς χαὶ ἀνδρώδης, ἀξίωμα, 

δ᾽ οὐ προσῆν οὐδ᾽ ὄγκος αὐτῷ διὰ πενίαν. 

518. ποῖ χρὴ βοηϑεῖν;:) Οὗ, Ῥαο. 926. ἕνα μὴ βοηϑεῖν ποι δέῃ. " 

χυδοιμόν] Τ᾽ ατη πα] πτη. Β6]Π} βοσντβ οϑὺ Κυδοιμὸς πῃ Ῥᾶςθ ἔαθαϊα ν. 255. 

Οἵ Ἠομι. 1]. ε΄. 693. σ΄. 218. ὅ95. ΤΊ ΘοοΥ. ΧΧΠ. 78. ὀρνίχων φοινιχολό- 
φων τοιοίδε χυδοιμοί. 

514. Γοργόν᾽ 1.. 6. Ἰρβίιπη. ΟἸγρθῖπι, ἰπ απὸ ἰηβῖσθιθ (ΟΥΡΌΠΙΒ. ἱπΠΔΡῸ 
(1181) εβϑὲ. Οἔ .1181. χαὶ Τοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. θθῦ. 1095. 

1124. 1,Υ8. ὅ600. ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων χαὶ Γοργόνα τις ---. Ῥδο. 5601. ἥπερ 

ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γοργόνας. Ἤοῃι. 1]. λ΄. 86. τῇ δ᾽ ἔπι 

μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο, 1 δεινὸν δερχομένη. 

ἐξήγειρεν] ΕχοΙυαν 1. Οὗ, 1181. 

ἐχ τοῦ σάγματος 1. 6. ἐκ τῆς ϑήχης, αὖ οχρ]!οαῦ 5601. Εχ ᾿πγο]  670. 

Ηδφβυοῖ: σάγμα᾽ τὸ ἔλυτρον τῆς ἀσπίδος. ΟἿ. ὕο8ρ. 1142. αν. Αἡάν. Ο10. 

χάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν χαλοῖσι σάγμασι --- ἤγαγες. 

ϑοίιοῖ. τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν: Ὥς τοῦ “αμάχου ἔχοντος ἐντετυπωμένην 

τῇ ἀσπίδι Γοργόνα. 

(ἐκ τοῦ σάγματος: Τχ τῆς ϑήχης τοῦ ὅπλου, ὃ χαλεῖται σάγμα. σάγη 

γὰρ τὸ ὅπλον" χαὶ πανσαγία ἡ πανοπλία. ἀντὶ οὖν [ἀντὶ τοῦ δαῦ ἀντὶ 
οὖν τοῦ] τὴν ἀσπίδα. ἐν δὲ τῇ ἀσπίδι. ἐτετύπωτο ἡ Γοργών.) 

δτῦ. ὦ “άμαχ᾽ ἥρως] ΟἿ. ὅτ8, Βδη. 1039. ὧν ἣν χαὶ “ἄμαχος ἥρως. 
τῶν λόφων ---Ἴ ΟΥ 1074. ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους χαὶ τοὺς λό(ρου 

Ῥᾳο. 300. εἴ τε Πεισάνδρου βδελύττει τοὺς λόφους χαὶ τὰς ὀφρῦς. (ἰοηὶ 
ἐἰντι5. Ὡατ τα ]οη 8. ΟἿ᾽, 87, τῶν ἀλαζονευμάτων. 
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᾿Ρτ6: οὐ γὰρ --:] ΟἿ γεβρ: 886. τέ δ᾽ ἔστιν ἐτεόν; ΞΑ͂. οὐ γὰρ ὃ 

᾿ ,Μάβης ἀρτίως -- τροφαλίδα -- χατεδήδοχε; 1290. οὐ γὰρ ὁ γέρων ἅτη- 

᾿ ρότατον ἄρ᾽ ἦν χαχὸν ---; πᾳ. 1392. οὐ γὰρ ὁ Παφλαγὼν 1 ἀπέχρυπτεν 

αὐτὰς ἔνδον; ΡῚ. 800. οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα ---; 429. 

 ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδράχατε ---; ϑορῃ. Απ. 20. τί δ᾽ ἔστι --; 

ΑΝ. οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ χασιγνήτω Κρέων] τὸν μὲν προτίσας, τὸν 

δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; Α]. 1320. οὐ γὰρ χλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους --- 

᾿ τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως; Χοη. Μη. 1. 8. 10. χαὶ τί δὴ --- ἰδὼν ποιοῦντα 

 χοιαῦτα χατέγνωχας αὐτοῦ; --- Οὐ γὰρ οὗτος, ἔφη, ἐτόλμησε --; 

π΄ τι. χαχόρροϑεῖ] Οοπνίοϊαῦαπτ. δ οοδΡα]απὶ ὑγαρίοαπι. ΤιΘρΊσαν Ῥγδο- 

ξογοᾶ στη ἀοοιδαίῖνο ΤΉ θ5πι. 896. ξένη, τίς ἡ γραῦς ἡ χαχορροϑοῦσά σε; 

(Οἱ Ἰοχαϊδαν Εν] Ρ 165). Επν. ΑἸο. τοῦ. παῦσαι δὲ, πρέσβυ, παῖδα σὸν 

᾿χαχορροϑῶν. Ηΐρρ. 840. συγγόνους χαχορροϑεῖς. ΘΙΜΠΠΠον χαχοστομεῖν 

τινα ὅϑ0Ρῃ. ΕἸ]. 597. Ξ'6Π01: χαὺὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 

᾿ς ϑαϊιοῖ. χακορροϑεῖ: Καχῶς ἀγορεύει. Β.. ἱοῦ. χαὶ τοῦτο ἔχ Τηλέφου. ἸΝ. 

578. ταδί] 1. 6. τοιαδὲ, ἐα11ὰ. “ογθὰ λέγειν τάδε γοβρίοθσο νἱἀθηΐαι 

δα χαχορροϑεῖ ἴῃ ΒαΡοΥΪου 6 νϑῦϑα." ΕΤΜ. 
᾿ 70. ϑοϊοῖ, χἀστωμυλάμην: ᾿᾿φλυάρησα, περισσόν τι τοῦ δέοντος 

᾿ ἐἢλάλησα. ἢ πανούργως ἐφϑεγξάμην. 
᾿ς Β80. τί δ᾽ εἶπας ἡμᾶς; Οἷ, 1... ζ. 479. χαὶ ποτέ τις εἴπῃσι, Πατρὸς 

δ᾽ ὅ γε πολλὸν ἀμείνων, 1 ἐκ πολέμου ἀνιόντα. 
᾿ς οὐχ οἶδά πω] Νοπάπιι τῇ οπηἶπὶ, ποπᾶππι τϑοογᾶον. ΟἿ Β0Ρ]Ι. 

ΟΡ]. ὅ80. οὐχ οἶδά πω τί φησι. 
᾿ς 68Ι. ῥλιγγιῶ] Οἷ, 1218. ΡΙαί. αοτρ. 486 Β. ἐλιγγιῴης ἂν χαὶ χασμῷο 

οὐχ ἔχων ὅ τι εἴποις. Ὁ21 Α. χασμήσει. καὶ ᾿λιγγιάσεις. ῬΙαῦ. Αγὐΐαχ. 11. 

᾿ἡλιγγιάσας χαὶ χαρωϑεὶς --- ἔπεσε. Τιιοῖαη. Τοχ. 30. πίπτουσιν ἱλιγγιά- 

σαντες ἐπὶ τῇ ἀπροσδοχήτῳ ϑέᾳ. ὉϊΆ]. Τ). Μ. ΙΧ. 2. Ῥλιγγιάσασα πρὸς 

τὸ σφοδρὸν τῆς πτήσεως. 
᾿ς βοϊοῖ. ἱλιγγιῶ: Σκχοτοδινιῶ, ὑπὸ τῆς γαστρὸς συνέχομαι. τοῦτο δὲ 

χαὶ Συραχόσιοι εἰλεὸν λέγουσιν. (ὅταν δὲ περὶ τὴν χαρδίαν στρόζος 

γένηται, ἐπακολουϑεῖ σχότος. χαὶ τοῦτο τὸ πάϑος χαλοῦσιν ἴλιγγον. φασὶ 

δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ῥῆμα διφϑογγογραφεῖται, τὸ δ᾽ ὄνομα διὰ τοῦ ἰῶτα 

ἔλιγγος.) 

82. τὴν μορμόνα] Θπδδὶ τὴν γοργόνα. ΟἿ, Ῥαο. 474. ὦ “άμαχ᾽, ἀδι- 
᾿ χεῖς ἐμποδὼν χαϑήμενος. [ οὐδὲν δεόμεϑ᾽, ὦνθρωπε, τῆς σῆς μορμόνος 

᾿ς “Μορμόνα Ῥτὸ Γοργόνα. Ἐδδὺ δυΐοπι μορμὼ ὑθυυϊοα]α ῬΆΘΤΟΤΠ, ἀθ ατὰ 

Κα. 091. Αὐἴδν ΟἸγρθαπι, ααΐ πλΐ πὶ ὑθυσόγθπι. ἰπουθ αὖ μορμὼ πῇ ]Ρι8. 
Εΐ ααΐα 5ἰπιὰ] Δ]1πα]ῦ δὰ ΟοΥρΟπΐΒ. ἴδοίθπι ἴπ ΟἸΥΡ6Ὸ, Ανθυΐθ (ΔΟΥΡΌΠΘΙΗ, 
ἀαΐα {ϊπι80 π6 ἴῃ Ἰαρί θη οοηγουίαν. ἘΠΡΙΡΙ 465. ἴπ Οτοβίθ ν. 1519. ἄπεχε 

φάσγανον" πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον. Τ)οϊπᾶθ ΑἸῦ6᾽ “μὴ πέτρος 

ἕνῃ δέδοιχας ὥστε Γοργόν᾽ εἰσιδών; ΒΕ. ΤΙοΆΘΟΡΟ] 8 τἱάογο υἱάθύαν 

ἀταρίοσπι ἀποπάδπι, ααἱ βοθηδιη οχ 1]. ζ΄. οἤἴβοους, αὖ Αβὐγάλμηδβ ἀρπα 

ῬοΥϑοη. δα Ηδθο. 5388. ΏΠΟΌΒΕ. Ο Χοη. Ηδ6]]. ΤΥ. 4. 17. ὡς οἱ σύμμαχοι 

φοβοῖντο τοὺς πελταστὰς ὥσπερ μορμόνας παιδάρια. ΑἸ]αΒῖο οὐΐαπι οβὺ 
δα ἐἈθα]απὶ ἄὸ οΥροη 5. οαρὶῦο (Π|. ϑ΄. 840. ε΄. 141. Οἁ. λ΄. 035). 

᾿ ΣῈ μα 
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Δοῖιο!. τὴν Μορμόνα: ᾿Ἵντὶ τοῦ τὰ φοβερὰ γὰρ ὑπῆρχεν ἡ ΜΙορμώ 

ἐνταῦϑα δὲ Πορμόνος ὡς τρυγόνος. ἀλλαχοῦ δὲ Μορμώ ἰμ.- ὡς 

Σαπφώ Σαπφοῦς.) 

83. παράϑες νυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί] 1. 6. Θαρίπαιι, ᾿πυ θυ βδτι, ἴζα 

αὖ ΒΌΓΒΙΠΙ 510 ἴδοῖθβ οοποᾶνα. Οἵ. Τγ8. 185. ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν ὑπτίαν 

τὴν ἀσπίδα. Ἐδ0]. τ82, ἐχτείνουτα τὴν χεῖρ᾽ ὑπτίαν --- ὅπως τι λήννεται. 

Οὐ, Ἐπ. 2050 ΒΙ. τὴν δ᾽ ἀσπίδα 1 ἐπίϑημα τῷ φρέατι παράϑες εὐθέως 

(ὑπτίαν 3). ΑΘ80}. δορί. 459. πάλος ἰ ἐξ ὑπτίου ᾿πήδησεν εὐχάλχου χρά- 

νους. “ὑπτίαν ἰιηξο]]σοραῦ Τιδιηδομιβ, πὸ νυἱβἃ αΟΥΡΟπ6 ἔθυυθδῦ: 

504 νο]ϑραΐ ΤΊΟΔΘΟΡΟ]15, αὖ νἴοθθ λεχώνης ἴῃ ΘᾺ 1 ΥΟΤῚ 813.᾽" ΘΟΝΝ 
ΟΥ Νὰρ. 907. δότε μοι λεχάνην. 

84. πτερόν} (ταίϊπιβ ἂρ ῬΟ]]. Χ. τ0. μῶν βϑδελυγμία σ᾽ ἐμὰ ἢ 

πτερὸν ταχέως τις χαὶ λεχώνην ἐνεγκάτω. ῬΙαΐατοη. 46 Τ6Ρ. σου. Ρ. 801 Β. 

Πλάτων ὁ χωμιχὸς τὸν δῆμον (“ἢμον 2) αὐτὸν λέγοντα ποιεῖ 

“λαβοῦ λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς τάχιστώ μου" 

μέλλω στρατηγὸν χειροτονεῖν 4γύρριον"" 

χαὶ πάλιν αἰτοῦντα λεχώνην χαὶ πτερὸν, ὅπως ἐμέση, λέγοντα ““προσίστα- 

ταί μου πρὸς τὸ βῆμα μαντίλη "καί “βόσχει δυσώδη Κέφαλον, αἰσχίστην 

νόσον. Ῥτὸ χεφαλὴν τοροβὶ Κέφαλον, ογδϑίουθπη ΠΟΡἢ ΒΒ Πα], ἂἀ(θ απ0 

ΘΟΠΒΙ]Θπαπβ ΤΆΜ]ΟΤΙΙΒ 84 Τιγβίαθ υἱΐαμη ἡ. 1035. ΕΤ)ΔΙ. Οὗ 1108. ἔνεγχε 

δεῦρο τὼ πτερὼ τὼ ᾽χ τοῦ χρώνους. Ῥ]αῦ. οοτη. ρα Αἴπθη. ΧἼΠ]. 485 Β. 

σπόγγος, λεχάνη, πτερὸν, λεπαστὴ πάνυ συχνή. Νιοδηᾷ. ΑΙοχ. 561, Ναρ. 
907. δότε μοι λεχάνην. 

ϑοῖιοῖ. τὸ πτερόν: Πτερὸν αἴτεῖ, ἵνα ἐξεμέσῃ" εἰώϑασι γὰρ οἱ δυσεμεῖς 
πτερῷ χρῆσϑαι. ὶ 

δῦ. τουτὶ πτίλον σοι} ΟἿ. Ῥαᾶο. 2506. οὑτοσί σοι χόνδυλος. Τούδηῃ 

οὐϊβίδιη τορᾶγογαῦ ΠΙΘΆΘΟΡΟ]15; 564 ππδηὶ ἰδηΐαπι ὃχ 118, αὖ φῬγϑίϊοβδ, 

ῬΘΠΠΔΙη οἱ ρουτΙρὶῦ ΤΔΙΠΔ ΟΠ. 

πτίλον] Οὗ, 1182, ὅορῃ. ΕῪ. τύ8. ἐπημφιεσμένος πτίλον χύχνειον. ; 
τῆς χεφαλῆς νύν μου λαβοῦ] ΟΥ. γεβρ. 1297. Κλέωνος λαβόμενος τῆς. 

δεξιᾶς. ῬΙαπύ. Ἡπᾷ. 11. 6. 960. “ῬοΙ, οἠμηΐηο π1816 πὲ; οοηϊηθ, απ8680, 

οδραῦ.᾽ Σ 

80. ϑοϊοῖ. βδελύττομαι: ᾿Τλληγοριχῶς. ἀπὸ τῶν ἐξεμούντων διὰ τὰς 

χολάς. οὗτος δέ φησι διὰ τοὺς λόφους. 

87. τί δράσεις;] Ουϊᾶᾷ ἔδοοτο πηραϊδὰ τ βὺ ΑΠΡΊΙΟΘ, παῖ ΔΥΘ 
σοῦ ροΐηρ ὅο 4ο Οἵ 490. τί δράσεις; τί φήσεις; Υ 65ρ. 160. τί ϑράσετ᾽ ; 

ΒΌΡΒ. ΡὨ]]. 1938. ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; Ἐπτὶρ. Ογ6]. 506. ὦ ὦ, τέ δράσεις; 
ΣΕ. ἡδέως ἠμύστικα. Ἀπᾶν, 1070. ἀ ὦ, τί δράσεις, ὦ γεραιέ; μὴ πέσης. 

Ηδο. 510. οἴμοι, τί λέξεις ; 1100, ΗΕ]. ττ0. πῶς φής; τί λέξεις; ΗΐρΡ. 801. 

οι. 1113. ῬΒοοι. 1214. Μοᾶ. 1300.- ΝΘορἤῃχοι. ϑίου. ΕἸ. 20, 84. εἶεν, τί 

δράσεις, ϑυμέ; 

589, κομπολαχύϑου] ΕἸοΐα πὶ ν]8 ΠΟΙΏΘΙ ἃ χόμπος οὗ λαχεῖν, διὰ τὸ 

χομπαστὴν εἶναι τὸν ““άμαχον. διά Εΐγιη. Μ. ρ. ὅ20, 41. Τηϊτὰ 1182. 
σιτίλον δὲ τὸ μέγα χομπολαχύϑου. ΔοΥΡιπι χομπολαχεῖν οδὺ Βδη, 90]. 
οὐχ ἐχομπολάχουν. ὌΙ͂ΝΤ). ΑἸΤαΒίΟΠ 6. Βἴ πη] ὁ580 δ ν. λήχυϑος ἅτ ΡῈ] 
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χιοποῦ ΜΏΠ|6ὸγ. Οἴμοι μἷο οϑὺ ἴτὰθ δι ἱπα]ρσηδυϊο 5. ὁχοϊδπηαῦϊο; σα 1] 

οδὺ Νὰ. 773. 
ϑοῖιοῖ. ἀρα χομπολαχύϑου: Μιαταιοχόμπου καὶ χομπώδους ἐν τῷ καυ- 

᾿ χᾶσϑαι. παρεποίησε δὲ χαὶ παρέπλασεν ὀνόματα ὄρνιϑος διὰ τὸ χομ- 

παστὴν εἶναι τὸν Τάμαχον. Ἄλλως. ἀπὸ τοῦ λακεῖν ἐν παραγώγῳ γέγονε 

᾿ τὸ ληχύϑιον. ληκυϑίζειν γὰρ τὸ μεῖζον βοᾶν χαὶ ψοφεῖν. ἦχον γὰρ ἀπο- 

τελεῖ χαὶ ἡ λήχυϑος, ἐπεὶ χαὶ αὐτὴ πεφύσηται" πάντα δὲ τὰ πεφυσημένα 

᾿χόμπον ποιεῖ. ἀπὸ οὖν τοῦ χόμπου χαὶ τῆς ληχύϑου ὄνομα συνέϑηχεν. 

Ο δθ0. οἴμ᾽ ὡς τεϑνήξεις] ὕοθρ. 1449. οἴμ᾽ ὡς ἀπολῶ σ᾽ (ἀπολεῖς 110ν1) 

αὐτοῖσι τοῖσι χανϑάροις. Νὰ. 7179. οἴμ᾽ ὡς ἥδομαι. 

ϑοῖιοί. οἷμ᾽ ὡς τεϑνήσει: Τὸ τέλειον ἐστὶν οἶμαι. ᾿“ττιχοὶ δὲ διὰ τοῦ 

σ᾽ φασὶ τεϑνήσει. 

591, οὐ γὰρ χατ᾽ ἰσχύν ἐστιν] ΝΟ οπὶπὶ νἱ ἃρὶθαν μᾶθ6 γ68. ΟἿ. 
ΑΘβοἢ. Ῥγοπ). 212. ὡς οὐ χατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερὸν χρείη δόλῳ 

δὲ τοὺς ὑπερέχοντας χρατεῖν. ΕΠπγ. ΕῪ. 1090, 4. ὅστις κατ᾽ ᾿σχὺν πρῶτος 
ὠνομάζετο. Ἐπὰν. Μοα. δ25. πρὸς ἰσχύος χράτος. ὅογΡ)ν. ῬῺ1]. 94. πρὸς 

ἰσχύος χάριν (χράτος Ὁ). ϑορῃ. ΕἾ. 614, 2. χατὰ τὸ χαρτερόν. Ἠοτγοά. 1. 70. 

ἐπειρώατο κατὰ τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων. ΤΥ. 201. μαϑὼν -- ὡς χατὰ μὲν τὸ 

δ χυρὸν οὐχ αἱρετοὶ εἶεν, δόλῳ δὲ αἱρετοὶ οἷο. Υ΄. 02. ΤΧ, 2. Τπυο. ὙΠ. τ0. 

τὰ δὲ ἄλλα ἔνεμον χατὰ χράτος τὴν πόλιν. ΤΥ͂. 25. 
ὅθ2, ἀπεινώλησας}] πὶ Θοπα ϊ Ὁ πτὼ [6 οἱ 501. ῬδυδοΙρίπτη ρα ββίντιη ἀπειψω- 

“λημένος οὐοοαντῖῦ Ῥᾷο. 908. ΡῚ. 396. Οἵ, Εᾳ. 904. χἤν γε τουτῳὶ (πέϑη),] 

ψωλὸν γενέσθαι δεῖ σὲ μέχρι τοῦ μυρρίνου. 

εὔοπιλος] ΒΘη 6 ἃυπιαὔπ 5, θ6 πὸ ναϑαῦιβ. Αἰθῖριθ αϊούμμῃη. Ηθδβυ- 

ΟΠ ἶπ8, ὅπλον" τὸ αἰδοῖον. 

603. Οἵ, δῦ8. Επτ. Απᾶτν. 6171. τοιαῦτα λάσχεις τοὺς ἀναγχαίους «ίλους; 

 ΤΠΘΟΟΥ. ΧΥ͂. 11. μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα, φίλα, «“είνωνα τοιαῦτα. Χοῃ. 

Μοηι. 11. 2. 9. ὅταν ἀλλήλους τὰ ἔσχατα λέγωσιν. ῬοΥδΒ. ἃἀᾷ Ῥῆοοη. 208. 

᾿ δθῦ. οὐ σπουδαρχίϑης} Ξξοι01: οὐ σπουδάζων περὶ ἀρχῆς (ἀρχάς Ὁ). 
ΟΡ ηο 5 ΒΟΚΚουὶ Ρ. 08, 18. Σπουδαρχίδης: σημαίνει τὸν σπουδάζοντα 

ἐπὶ (περὶ) τὰς ἀρχάς. καὶ σπουδαρχίας. Ἐπιϑῦ. μν. 199, 84. σπουδαρχιϑῶν 

4 ἀνδρῶν ἐν τοσούτῳ ϑορύβῳ χαϑαπτόμενος. Χοη. ὅγιαρ. 1. 4. στρατηγοῖς 

αὖ ἱππάρχοις χαὶ σπουδάρχαις [-χίαις Τ,.. Ἡ1π.1. Αὐἱδέ. ΡΟ]. Υ΄. ὅ. οἱ 

 σπουδαρχιῶντες. ῬΒοΐῦ. Ρ. ὅ92, 12. σπουδαρχιάζειν. ΕθΡΟ]. Π|. 518, ἄσποιυ- 

δὸς δ᾽ ἀνὴρ σπουδαίου (σπουδαρχίδου Μοῖη.) χαχίων. Ἐπτ. ΤΡᾺ. Δ. 987. 
οἶσϑ᾽ ὅτ᾽ ἐσπούδαζες ἄρχειν «1αναΐδαις πρὸς Ἴλιον. ΒεΙσκ. οὐχ. Αὐῦ. Β6]. 

. 8 54ᾳ. ϑδαμὺ δυΐοιη σπουδαρχίδης, στρατωνίδης, μισϑαρχίδης ορ᾿ΠΠποΐω 

Ῥα γοπυπ]οοσπ πὶ ἔοττηδπι Ππαρθηὐία, ΑΘΟ]Οσπι ἸΠΟγ6, αὖ ἀοσοῦ 56}}01. 16 

ΤΟΙ 468 ΜΙ]. ΟἸον, 1. 1. 14. 
 βοϊιοοῖ. οὐ σπουδαρχίδης: Οὐ σπουδάζων περὶ ἀρχῆς ([. ἀρχάς δἃαῦ τὰς. 

ἀρχάς). «Φ]Ἰολέων δὲ ἴδιον τὰ ἐπίϑετα πατρωνυμιχῷ τύπῳ φράζειν. 

 ὅδθ6θ. δ97. ἐξ ὅτου περ --Ἴ Ἐχ αὰοὸ οΥὔππι Θϑὺ Ὀ6]1ππ|. Οἱ. ῬΙ. 80. 
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στρατωνίδης] Στρατωνγίϑης ΝἸΣῚ ῬΓΟΡΥΪΆΠΙ ΠΟΙΊΘῺ οδῦ ἃραα 5680]. Τιγ5. 518. 

οὐ 1ηὴ ΒοΘοκῃ.. Ο. 1. 199. Οὗ ν. ἀρχωνίδης (Ρ]αὖ. ὁοπ. 11. 6890.), λοπαδαρ- 

χίδης, φιλαρχίδης, βοΐδης (Μεπαπᾷ.), Ἑρμοχοπίδης, χρεωχοπίδης, βουλο- 
κοπίδης, φϑειροχκομίδης, ὀφρυανασπασίδης, σταφυλοχλοπίδης, δραπειί- 

δης, φιλογαστορίδης, ἀχμονίδης, ἡγεμονίδης, εὐφρονίδης, χενταυρίδης, 

συχοτραγίδης (ΗἸΡΡοῃ. ΑΤ611.}, ὑπερτονίδης (ῬΟ]]. ΤΥ. 05), χραυγασίδης 

(Ησοιῃ. Βαΐν. 240.), οἷο. Ὑ. Τοῦ θοκ. δὰ Α1. 880. σπου οὐΐϊαπη ποπηΐηα ῬγΟΡΥΐα 

Στιλβωνίδης (Ἄν. 159.), Κωμαρχίδης (Ραο. 1142.)., Τναϑωνίδης (Τπιοϊαπ 

Επρ΄. 1Π|..375.), ᾿Επαρχίδης, οὖ 51π|1Π18. ἔογπιᾶθ πομπηΐϊπδ ΘΟΠη166 ἤοία, αρι- 
λάδης (Δςἢ. 609.) στωμυλεοσυλλεχτάδης δαχιοσυρρατιτάδης σαλπιγγολογ, 
χυπηνάδης (Άδῃ. 841. 842. 966.). 

ϑαιοῖ. στρατωνίδης : “ντὴ τοῦ στρατευόμενος, στρατιώτης. 

ὅ97. ϑοίοῖ. (μισϑαρχίδης: Μιισϑὸν λαμβάνων. ἢ ὅτι τοὺς τῶν στρα- 
τιωτῶν μισϑοὺς ἤσϑιεν.) 

98. ἐχειροτόνησαν γάρ με] Οἵ, 607. Αν. 1670. ὦ δημοχρατία, ποῖ 
προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, ] εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ ϑεοί; ῬΙαΐομ. ΘΟΙῚ 

ἃρπα ῬΙαίάγοι. ΜΟΥ. Ρ. 801. λαβοῦ λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς τάχιστά μου" ] 

μέλλω στρατηγὸν χειροτονεῖν “4γύρριον. “ϑαθρίαβ ἀπουπηΐαν σοομϊοὶ Ποιηῖ- 
165 Βὕπϊ!θου ἃ ΠΟῚ Ἰ40η605 ῬΓδοίοΓΘ5 ἀρ τύ οτος ΟΥ̓ 1]. ΕἌΡΟ]15 Αὐμθη. 

Χ, 420 Α. οὗς δ᾽ οὐχ ἂν εἵλεσϑ᾽ οὐδ᾽ ἂν οἱνόπτας πρὸ τοῦ, ] νυνὶ στρα- 
τηγοὺς ἔχομεν. 1ἃ. ϑδύον. 49, 9. Β΄πη116 ααἱὰ Αὐἰδίορμδπθπι ἴῃ ΒΑΡΥ]ΟΠΙ 5. 

ἰγδοΐαδββθ ἀοοθῦ 36}0]. δα 02. ἐχωμῴδησε γὰρ τάς τὲ χληρωτὰς χαὶ χειρο- 

τονητὰς ἀρχάς." ΜΌΤΠ|1,.. ΑΠΟΥΥΙ ἷὸ τηϑγθῦασ Ἰοοὰβ ΠΙΟρΡΘπ15 Τ,. ΥἹ. 1. 4. 

συνεβούλευεν (᾿Ζντισϑένης) ᾿4ϑηναίοις τοὺς ὄνους ἵππους ψηφίσασϑαι. 

λογον δὲ ἡγουμένων, ᾿λλὰ μὴν χαὶ στρατηγοὶ, φησὶ, γίγνονται. παρ᾽ 

ὑμῶν μηδὲν μαϑόντες, μόνον δὲ χειροτονηϑέντες. ΟΥραθαπίαν ἀποίαππῖδ᾽ 

ΑΥΒοπΐ5 χειροτονίᾳ ἀθπὶ ρῥγδοίουθβ (στρατηγοί). ΟἿ, 1078, Τίδχαθ αὶ Ποὺ 

ΤῊ] Ππ5. τοί δηῦ ἔἌνΟΤΘ ΠῚ ῬΟΡΌΪΔΓ ΘΠ 4 πδπ| πηαχίτηθ οαρίεαθαπί. 

χόχκυγές γε τρεῖς] ἈΑΠΡΊΙΟΟ, Υ68, Χἅ2}ϑΟ͵ ΟΥΌΏΤΘΘ 51 Ρ]Θὕο0π85. “ΝῸΝ 

ῬΟρΡαὶα5 ἔθ οὐθαυἹῦ, 8564 ρᾶποὶ βύθ!ϊ, απὶ τ ] 16 15 Ῥουβαδβουιηῦ αὖ ἴθ ΟΥΘα 

τοηΐ." ΜΌ1)1.. Νββοῖο δὴ μι τϑβρθχουῦ Ηδβυομΐαβ, Κόχχυγες: ἐπὶ ὑπο- 

ψοηϑέντων πλειόνων εἶναι χαὶ ὀλίγων ὄντων. ἘΠῚ. ἨἩδδγοδΐο ἔογέαδββο 
ΤΟΒΟΪ πθπά απ χόχχυγες γ΄. ΙΝ. ῬΡ]αῦ. οοπι. ἀρ Αἴμθη. ΠΠ|. 08 Ὁ. οὐχ 
ὁρᾷς ὅτι [| ὃ μὲν “έαγρος ΕΞ ἀβελτεροχόχκυξ ἠλίϑιος περιέρχεται; ΟΥ̓, δὰ 

Αν. 819. Βοκι. Απροᾶ. γ. 27, 24, ἀβελτεροχόχκυξ ἀβέλτερος καὶ χενός" 

χόχκυγα (γὰρ) λέγουσι τὸν χενὸν χαὶ χοῦφον. Οἵ Τ6ηϊ. 46 Οον. 149. πρῦϑ 

βληϑεὶς πυλαγόρας οὗτος χαὶ τριῶν ἢ τεττάρων χειροτονησάντων αὐτὸν 

ἀνερρήϑη. 

ϑοίιοῖ. χόχχυγες: ἀντὶ τοῦ ἄταχτοι χαὶ ἀπαίδευτοι" χαὶ γὰρ ὃ χόχχυξ 

τὸ ζῷον ἄμουσόν τι φϑέγγεται. 

000. δ᾽ π]1ῦϑυ ααονῖταν Απάοοϊάοβ 82, 8. τοιγάρτοι τῶν νέων αἱ διᾶ- 
τριβαὶ οὐχ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἀλλ᾽ ἐν τοῖς δικαστηρίοις εἰσὶ, χαὶ στρα- 

τεύονται. μὲν οἱ πρεσβύτεροι, δημηγοροῦσι δὲ οἱ νεώτεροι. Ἐ 

ἐν ταῖς τάξεσι] ΑπρΡΊΪΟΘ, ἴῃ πὸ τ 8. 

ϑοϊιοῖ. τάξεσιν: Τοῖς τοῦ πολέμου χκαταλόγοις. Ἐ.. 
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601. νεανίας) Εθγο ρμοβῦ ἀθοθηηΐππι, ᾿πθιιηΐο θ6110 βϑοπηο ῬοΟ]οροππο- 

50, ἡλικίᾳ προήκων ἀϊοϊθαν Τιδιπδοῖβ. ἃ Ῥ]αἴαγομο ΑἸοῖν. Ρ. 200 Β. Τίαὰ 

ἴοτο ΘΠ Πϑῦπιβ ΟΔΌ1Π]. 40. “Οαὐαϊιβ. οχ ρου οηθ ροπύϊ Ποῦ. Οὐἶο ἸΠΟΘΉΒΠ5, 

αποα οχύγουηδ ἃθίαϊθ, πᾶ χ τ 15. ΠΟΠΟΥ ΡΒ. τι8ι8, ἃ Διο] βοθηΐα]ο (ἰδ Θβαγο 

ΥἱἹοῦπ8 αἸβοθββογαῦ. (ὐἈΘβΆσθ ἢ 60 [βῃρΟΥΘ ἃΠΠῸ5 86Χ οὖ ἰτρίηΐα παΐαπι 

6586 Ἰηοηθηΐ Ιηογργθίθβ. ΕΠΜ. 

γεανίας δ᾽ οἷος σὺ --Ἴ Ὑαυ]ροὸ νεανίας δ᾽ οἵους σύ. Τ)0 ὁοπδύγποιοη6 
γἱάθ δηποῦ, οὐ, 

διαδεδραχότας 1. 6. τησποτὰ ΡῈ] θα, αὖ τ] ]ΠΠ|π| (τὸ στρατεύεσϑαι), 

Τυρὶοηΐος δῇ ὀγαάθηΐθβ. Νοίδηψῃν ΔαΟ]οβοθηῦοβ ΠΟΌ]685, απ, αὖ πα] ἴα ο 

Ῥουϊοα]α οὐ ἸΡΟΓῸ5. οἤιιρογοηῦ, Ἰοραύϊομοβ ὦ οχίοταβ ρ'ϑηΐθθ, ΠΡ Δ ΠῚ 

5111] π]Θ οΘθχη δοοὶ μ᾽ οηΐθ5. ϑαϑοϊριθραηῦ. Οὗ, απ. 1005. ἨοΙ]οάον. 11. 12. 

ὡς διαδράσας τὸν ἐκ τοῦ πολέμου χίνδυνον. Ἡδτοΐά. 1Π|. 190. δεαδρή- 

σέται. ἘΠαβιηθαϊ οἶνοβ διαδρασιπολίτας αἰοϊς ἤδη. 1014. γενναίους --- 

χαὶ μὴ διαδρασιπολέτας. 

602. ἐπὶ Θράκης] 1ῃπ τορίοπὶθ 5 Τγδοΐδιη βϑρθούαηθθα5. ΟΥἷ 
Τ)γ8. 108. ὕοβρ. 288. τἀπὶ Θράχης. Αν. 1860. Ρδο. 288. τἀπὶ Θράκης 

᾿ χωρία. Ἐ]αΒιηοαϊ] Ἰοραῦοβ ποβίο ϑρᾳχοφοίτας ἰαοοίο αἰοὶῦ ΕῪ. 1098, Ὁ. 

εἰσὶ γάρ τινὲς  ὥνδρες παρ᾽ ὑμῖν ἀδοφοῖται; Β. νὴ «ἕω μάλιστά γ᾽, 

ὥσπερ ϑρᾳχοφοῖται" πάντ᾽ ἔχεις. “Ῥοβύ Ῥ]αΐαθαβ. ὀαρίαβ (ἃ. 491.) Ἰοσαΐοβ 

Δ ΑὐΒΘμ ΘΒ 5. 5808. ο5586. ἀοοοῦ 3680]. Τῆπο. 11. 7. οὗ μὲν «“1κκε- 
δαιμόνιοι πρὸς τοὺς Πέρσας, οἱ δ᾽ ᾿ϑηναῖοι πρὸς τοὺς Θρᾷχας. Οἷ 

δα 184. ΜΌΠ1.. 

τρεῖς δραχμάς] Μασπᾶϊῃ ΡγῸ ᾿ἰδύϊβ. ἔθη ρου 5 τηθγοθάριῃ. ΟἿἿὮἁ, 194, 

009. Τάχα ΟΡβοῦσὰ οδῦ ΠΟΥΠῚ ΠΟΙ 1 ΤΠ] ΘΙηο υἷα πὖῦ πᾶ (6 11115 {τα ]- 

ἀουῦ ΒΟ ΠΟ] ]αϑύθϑ ὁχ 6] 15. Ἰπρθηῖο Ῥγοΐθοία ν᾽ ἀθαηύαν, Οαΐρρο Μ1}}] ἔμ οἰ Π1πὶ5 

οἵα ἀπᾶπὶ ἀἸθοτο οὗτος ἐπὶ πονηρίᾳ διεβάλλετο᾽ οὗτος ἐπὶ συκοφαντίᾳ 
ἐχωμῳδεῖτο. Νοδίϊο ὁοποῖηϊῦ Πα Ρ0]15. ρα 500]. ᾿ποαϊταπι δα Αὐὶϑυϊα. 1Π1. 

Ρ. 914... ὁ} 18 ἐοβ πο ἀΘΌΘπλιι5. ν᾽ ΔΙΟΚ μα γ10 ΠΤ] 1}. Ρ. 202., χαὶ μηχέτ᾽ 

ἀντὲ (ἄναξ νὰ]}Ρ.) Μιλτιάδου χαὶ Περιχλέους 1 ἐάσατ᾽ ἄρχειν μειράκια 

χινούμενα, 1 ἐν τοῖς σιυροῖς ἕλχοντα τὴν στρατηγίαν. ἘΠΜ. ἘρΟΙ 15 

Ἰοθι5. 510 Ἰοριθαν ἀρὰ Μοϊποϊκίπμ 11. 404. χαὶ μηκέτ᾽, ὠναξ Μιειλτιάϑη χαὶ 
Περίχλεες, 1 ἐάσετ᾽ ἄρχειν --- [ἐν τοῖν σφυροῖν οἴο. Εγγαῦ 560Π0]., (αὶ 

115 ΠΟΙ ΪηἾθ115 οοΥΐα8. ῬΟΥΒΟΠ 5. 5]Ρ:ΪΠΟαΤΙ αἰοὶς. Νοιηΐπῶ ρούϊι8. ὁοτηΐοα Ποία 

Βπῦ οὖ 5.}1 θὰ ἐσσὶ ἃ ογάϊπθι) Θα δύσι βρθοίαηθ, εὖ φειθδεππίδης ἴῃ 
Ναυθίαμη. ἔα θα]ὰ. ΜΠ). οΙΠἸοαῦ. οοπιΐοιβ ΟὈΒοσΤῸ5. αποβάδπ) ΠΟΙΠΪΠ6Β5 

ΤΊβδιηθηιπὶ οὗ Ῥηαθπρραιη (405 πανουργιππαρχίδας γνοοαῦ, ορὶθποίο 

ΘΟΙηἶο8 Ποίο αὖ Βυρτὰ σπουδαρχίδης μισϑαρχίϑης: πθᾶαιθ οηΐτη ΗΙΡΡρδΙῸΠΪ- 
αἷβ ποθὴ ἶο Ἰαΐθσθ μαΐο, αὖ βιυδάοῦ βομο]αβύα, ἀπᾶθ νυ]ρὸ ΠῺανουρ- 

γιππαρχίδας) οὐ Ἑἰογοία οὐ Τηδοάοτστη ΠΟΙ θη 565 (“]Πομειεῖς, αποα ρΡᾶρῚ 
ΠΟΠΊΘη ΘΓ ἃ), απὸ5 οὖ 7αοίαζογο5. ποίαῦ. 51. ᾿Εξηχεστιδαλχεῖϑαι (1. 6. ᾽Εξη- 

χεστίδης οὐ ᾿“λχείδης οἰνπαγοοαϊ: ν. Ηθβγυοῃ. ἢ. γν. Βοιρῖ. Οὐπηπι. ψ. 8174. 
γα]ρῸ ---  ἐδαε) ὁοη). ἃποη. ΠΥ. 0506. Ἐχδίαῦ Πϑιηοβύμθηβ οὐαῦϊο ἴῃ Ῥ]ιδ6- 

 ΠΙρρυμ πϑβοϊοααθιη. 
σανουργ.} Ῥτὸ οριτπϑῖο γθοῖθ πα θοηὺ ΕἼ] π5]. Βοίμ, Βουρῖ. οὔθ. Ῥ͵Ὸ ΠΟΙΏΪη6 

ῬΙΟΡΥΪΟ ΜΌ]]Ογ 5. ΥὙἱγρι!α Ρροβὶΐα ροβὺ Τισαμ. ρ᾿θοῦαπη δῦ δὰ ΖΤισαμεν. 



328 ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΝΙΠΙΒ 

ἀΡρΡοβίθαμη. τ «ΤΠομειαλ. δὰ Τερητ. θ05. 1. 6. πανούργους ἱππάρχους. 
ΟἿ νν. σπουδαρχίδης, μισϑαρχίδης, Ποίι! ΠΟΙΠΘΝ ἀἠποδρασιππίδης, 

γ68Ρ. 185, οὐ ᾿ππαρχίδης Αΐμροη. ορῖῦ. 1. Ρ. 80 Β. 
ϑ'οιοῖ. Τισαμενοφαινίππους: ὧὉ Τισαμενὸς ὡς ξένος χαὶ μαστιγίας. 

χωμῳδεῖται. ὁ δὲ «Φαίνιππος ὡς ὑώδης χαὶ ἡταιρηκώς. ὁ δὲ Χάρης ἐπὶ 

ἀμαϑίᾳ διεβάλλετο. 

πανουργιππαρχίδας: Τούτους χωμῳϑεῖ ὡς πανούργους, τόν τὲ Τισὰ- 

μεγνὸν χαὶ τὸν Φαίνιππον χαὶ ᾿Ιππαρχίδην καὶ Γέρητα τὸν φαλαχρὸν χαὶ 

Θεόδωρον τὸν “Τιομειᾶ τῶν δήμων (τὸν δῆμον) ὄντα, ὃς ὠνόμασται, 

οὕτως ἀπό τινος Ζιόμου. 

004. Χάρητι] 1)6 60 Π1}1] ὁοοπδίαῦ πἰδὶ ααοὰᾶ πᾶγταῦ 808Π01: ἐπὶ ἀμαϑίᾳ, 
διεβάλλετο. 

Χαόσι]) Χαόνες βΒιπῦ σθῃβ ΕΡ11. ΟἿ, 61. ἔφ. 78, ὁ πρωχτός ἐστιν αὐτό- 

χρημ᾽ ἐν Χαόσιν. Τιηρπαϊοϊξϊα Πα} 5:η041 Δαἀο]οβοθηύιππι πούδθαν ἤδο νοῦ, 
τὖ τποχ Ππηρπαοηςα γοοθ Καταγέλᾳ 000. 

ϑοίιοῖί. τοὺς δ᾽ ἐν Χαόσι: Χαόνες μὲν ἔϑνος ἠπειρωτιχόν. πέπαιχται 

δὲ παρὰ τὸ ἐν ἹΙππεῦσιν [18.] 
“ὁ πρωχτός ἐστιν αὐτόχρημ᾽ ἐν Χαόσιν." 

ἐπειδὴ χαὶ εἷς μαλακίαν διεβάλλετο Γέρης χαὶ Θεόδωρος χαὶ ὅτι ἐχ δούλων. ἷ 

005. Τερητοϑεοδώρους} ἨδΒΥΟΠΪαΒ, Θεοδώρους ἔλεγον οἵ χωμιχοὶ (οἶχο- 

γομιχοὺ 604.) τοὺς πρωχτοὺς (πρώτους 604.) ἀπὸ Θεοδώρου τινὸς οὐχ εὖ 

τῇ ἑαυτοῦ ὥρᾳ (τῆς --- ὥρας 604.) χρησαμένου. ((ὐογτοχὶ ΜΙοΙποκῖπβ ΕἾ. Οὐπι. 

ΙΝ. 0517.) Ιάθπὶ ἴῃ ᾿“ριστόδημος: ᾿“ριστόδημον οἵ χωμιχοὶ τὸν πρωχτὸν 

χαὶ Θεόδωρον χαὶ Τιμησιάναχτα ἔλεγον ἀπὸ τῶν ἡταιρηχότων, ΦῬορμι- 

σίους δὲ τὰ γυναιχεῖα αἰδοῖα χαὶ Βασιλίδας χαὶ “αχάρας. Ἐσοάοπι 56ηδιι 

᾿Εξήχεστος (Η Θ5γο}. ἢ. ν.). ΒΘ: τ ]ΠΠ1ὔον «Ῥορμέσιος ται] ]ΘὈτῖα αἸοσππύαν ΕΟ]. 97. 

ΚΟ ΔΥΡΟΥο. νἱἀθύαγ 00 ἱπηρια]ο [πὶ (ἐθγθίθιη ἀπθηᾶδπη, ἀθ απὸ Π1}1] ο0Π- 

βίαι. ΟἿ, Ἐρο]. 932. δυο. ἴῃ Θεόδωρος." (Μ]].) ; 
διομειαλαζόνας] ΤΟΙ 6 5685 Ἰδούαθογοβ. Οἵ, ἤδη. 601. ὅὁπόϑ᾽ “Ππρά- 

χλεια τὰν “Πιομείοις γίγνεται. 

606. τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνη χἀν Γέλᾳ] Τιδομούθμη δηρὶῦ ροοία, ατπιθτη Ῥοβῦ 
ὑπ] 1 ἴῃ  ΘΒΡῚ5. 510 οδηΐβ ῬΘΥΒομᾶ ἴῃ 566Πη8Π) Ρτοααχὶύ. Υ, ΤΠπογά. 
{ΠῚ 80:88. 90. 90: Ἐ 09. 115: ἘΠΗ͂Ν: 

χἀν Γέλᾳ χἀν Καταγέλᾳ] Ἰντηϊζαῦαγ ΑἸΠοπδαθαβ ΥἼ]. 514 Ἐ', ὡς ὁ ἐχ Γέλας, 

μᾶλλον δὲ Καταγέλας. οὗτος ποιητής. (ΟΟἸηϊοι5. ἱποοτύιβ (Αὐἱϑύ. Ὁ) ἀρπᾶ 

Μοΐη. 11. 1180. ὑπὸ τοῦ γέλωτος εἰς Γέλαν (τὸ γελᾶν 1101) ἀφίξομαι. 

ΡΙααῦ. 566". ΤΥ. 2. ὅ0. “Νὰπις ΘΡῸ ΠΟΙῸ 6 β᾽αβίπηο τΪΠ1 6 οαἰαρ ]αβὶ- 

μππ|. ΙΝ. «0600 ἱποχβρθοίαϊο Καταγέλᾳ Ῥοβιίθαηι Ρ1Ὸ Κατάνῃ, ὁπ 
ἉΠΠΒΙΟΩ8 δα ν. χατάγελως. Οἷ, 76. ἀρ᾽ αἰσϑάνει τὸν χατάγελων τῶν πρέ- 
σβεων; {{ππδ. δηΐπὶ Οδίδηϊα δύ 51 Π186, αὖ Οδημαγῖπα οὐ αο]ὰ. Υ. Βουρκ. 

Οομη. Ρ. 262. 

ϑοιοῖ. κἀν Γέλᾳ: Καμαρίνα καὶ Γέλα πόλεις Σιχελίας. ἐποίησε δὲ τὸ 

Καταγέλα ἀπὸ τοῦ χαταγελᾶν αὐτῶν τοὺς στρατηγούς. Ἵ 

θ0 17. ἐχειροτονήϑησαν 768] ΟΥ Αν. 1ὅτ0. ὦ δημοχρατία, ποῖ προβιβᾷς 

ἡμᾶς ποτε, ]} εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ ϑεοί; Ρ 



ΙΝ ΑΟΉῊΔΑΕΝ. Υ. 604.--- 614. 929 

Θύδ8. ἁμηγέπη)] ΑἸΙάπὸ τποα0. ΑπρΊΪοθ, ἴῃ 501η6 ΦΥ͂ ΟΥ ἃΠΟΙ ΤΥ. 

ο βϊοι. (ἀμηγέπου: “πανταχοῦ, ὅπως ἂν τύχῃ, χαϑ' οἱονδήποτε τρόπον.) 
609. τωνδί] ΑΟΠΔΓΠΘη805 ἰού, 51. τάσδε ΕπΠ6]. 1188. αὗται 720. 
ἐτεόν] Θπ8650. ΑΠρΡΊΪΟ6 ρυγίμθο. Οὗ, Νυῦ. 86. ἐτεὸν, ὦ πάτερ, τί ---; 

ἂν. 399. ἐτεὸν, ἢν δ᾽ ἄρ' ἀποθάνωμεν ---: ΑἸϊΙαπᾶπᾶο ἴῃ ἢἤπο βοηϊοπεϊδθ 

; Ῥοπίξαν ἐτεὸν, αὖ 1Ἰῃ 399, Εα. 1302. πῶς ἔλαβες αὐτὰς ἐτέον; 

 Μιαριλάδη] Νοιπρθῃ ΘαΥΡΟπᾶτῖο ἀρέιπι ἀπὸ τῆς μαρίλης, αὐ πιοχ Πρινί- 
δης. ΒΡΕΟ. Νοιηθῃ ἢοίαμη. ἃ0 μαρίλη (350). Θποά δὶ [ογπηαμη νοοΐβ, 

Ομ ογὰ8 οοτηροβίία ῥαχιοσυρρατιτάδης οἴ στωμυλιοσυλλεχτάδης ἤδη. 849, 

Ἑυβί. Ρ. 211, 2. ἀρχογλυτιτάϑης. οὐ Τιαϊϊηα οου]ϊοτορίαα, Ρ]ρῖρὰ- 

6148, ταρδοϊάδ, οἷα. 

ο ϑ'ϊιο!, ὦ “Μαριλάδη: Παρεποίησε τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μαρίλης, (ὅτι τὸ 

ἀμαυρὸν σιῦρ δηλοῖ). τουτέστιν ὦ γέρον ᾿Ἵχαρνιχέ. 

610. ἤδη. πεπρέσβευχας ---:} ΟἿ, Νὰ. 7606. ἤδη -- τὴν λέϑον ] ταύτην 
ἑόραχας; 810. φέρε, ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ Νεφρελῶν ὕοντ᾽ ἤδη τουθνθμος 

1001. 11ν. 023. ἘΏρΟ]. 11. 001. ἤδη χορηγὸν πώποτε ῥυπαρώτερον } τοὺδ 
εἶδες; Ῥ]αί. ῬΟ]. ΥἹ. 493 1). ἤδη πώποτέ του ἤχουσας ---; Μαρποῖ. 11. 10. 

ἵ ᾿«γηνίας ἤδη τεϑέκσαι χλιαρούς; Ῥιχα! 1 οΣ δαΐθμηι που 1 Βοποχ ΡΒΠ]ΟΟΙΟυ 

ἴῃ ὕ5ρ. 1188, ἐγὼ δὲ τεϑεώραχα πώποτ᾽ οὐδαμοῖ. ᾿ 

[ ϑαϊιοοῖ. (ἤδη πεπρέσβευχας σὺ πολιὸς ὥν: Οὕτως ἐν τοῖς ἀχριβεστάτοις 

, ἵνα λέγῃ ἐχ πολλοῦ. ᾿“ττιχοὶ δὲ τὸ ἕνη περιττὸν ἐτίϑεσαν, ὡς τὸ 

ἔχων, “ληρεῖς ἔχων. οἱ δὲ λείπειν φασὶ τὸ δύο, ἵνα ἐρωτῶν λέγῃ ἕν 

ἡ δύο.) 

612. τί δ᾽ νϑράκυλλος Νοιηοη ἤΠούαπι ἃν ἄνϑραχες, αὖ ΜΜἩαριλάδης ἃ 

μαρίλη, Εὐφορίδης ἃ εὖ φορεῖν (211. ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων ἀνϑράχων «ρορ- 

τίον οἴς.), οὐ Πρινίδης ἃ πρῖνος. Ομδθ ΠΟΙ πὰ ΟΠ ἶὰ ΘΔΥΘΟΠΆΤ 8. Θ01- 

γοπίπηί. 51. ᾿Βργασίων ἃ τὸ εβρ. 1201. Οὐπΐον ποιθὴ Ποίαπι «»ψένυλλα 

Ἐω0]. 955. να]ρὸ τί δαὶ “ράκυλλος. ΝΙά6 ἀηποῦ. οΥἹί. 

Πρινίδης] Ηοο οἴϊαη ΠΟΠΊΘὴ ΘΔ οπᾶτῖο ἀρίαμῃ. (ΟἿ, θθ08, ἀνϑράχων 

πρινίνων. 180. Εὐίαπη Ποάϊθ ἴῃ ἰδία τορίομθ Αὐδοαθ ὃχ πρίνοις ΟΆΥΘΟΠῸΒ 

Παπύ, 
ϑιοὶ. (Πρινίδης: ᾿Ιπὸ τοῦ πρίνου ἔπλασεν (ἔπλασε τὸ ὴ) ὄνομα, ἐπειδὴ 

οἱ ἀχαρνεῖς ἀνϑραχεῖς, ἡ δὲ πρῖνος ἐπιτήδειον ξύλον εἰς ἄνϑρακας.) 
618 84. Ηἰἶπο οοΠΠρὶῦ Βουρκίαβ (Δα ΕἾ. Αὐῖδέ. Ρ. 838) Μορδοϊοπι, (Οοβ το 

ΠἸΐαπι, οὐ Τα πὶ ἸορἈ ΟΥ ΠῚ ΠῚ ΠΠΘΙΘ {πποῦοβ 6558, οἱ Πϑιηδο πὶ ααἷ- 

δηλ ἃ ΟἸδομὰβ. τηΐβϑαπι ἔαῖββο (οἵ, 5680]. Το. 11. 7.), Μορδοθπι νθΙῸ 

ΠῚ ἱρϑὶ Ἰοραῦύϊομϊ οαιβ ΜΟΓΥ ΟΝ ῬΥΐποθρβ {πῖββο υἱάθαΐαν ἰπθου τ1580. 

ΟἿ. 6] --- 128, 
614. Οιυΐϊ5. διοτῖῦ ὁ ἈΚοισύρας ταϊμΐ απϊάθιν. ποπάμθμη οοΙηρογθιιι. οϑῦ. 
Μορδο]65 Οὐοβυγαθ ἢ] ϊι5, ααθπὶ ἶο ἐΔΠΡῚ ΔΥΌ ΓΑ] 5080]. οὐ ΒΙΠΠΟΚΙαΒ, 

Ῥαΐον αὶ ΟἸἰβύ μηδ, ααὶ τορι Ὀ]]οὰπὶ σομηβυϊ πα] μοβὺ ο]θοΐοβ Ρ᾿βἰβέγαυ- 

Ἠὰ}ὰ5 Μορδο] 18. οχ Π]ϊο Ηἱρροογαῦθ πθρὸβ ἔπϊξ Ἰῦο Μορσδ0165, Ρευ]- 

5. ἀΥΠΠΟαΪῈ5. ἀγιβαιιθ Α]ΟΙ ἰδ αἰβ πηδίθυπιιβ. ϑοα ὁ Κοισύρας, ἀπθπὶ ΐο 

ἰγυϊαοῦ ποβύου, πιδηϊξοβῦο ιν θπῖβ ογαξ. Νοηιΐπθπὶ ΑἸΟΙΠΔΘΟΠ  Δασ πὶ ΠΪ5 

[8 Π| ῬοΥθιΒ οἰδυιιπὶ ἰμγθηΐο ΡῬγαθίου ΕΣ Υρ[ο] θη Ρ᾿βίδμδοῦβ Π] στη, ἑὸν 



590 ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΙΠΙΣΒ 

αι. ΑἸΟΙ Ια α15 ἀγειμεὸν ἀἰδοσΐθ νοσᾶῦὺ Χοπορῃοη Ηδβ]]. 1. 4. 19. Ιρβᾶμ 

ΑἸΟΙ ΙΔ 6πι ̓ η 6 1Π0Ὶ δαδάθηῦ τηδύθυ ἢ σῸΠπ8 ἃ Οὐοδυσὰ ἀπούπιῃ οὖ ἃποῖο- 

τῖϊαβ ἴῃ ΤΟΡΌΡΙΪοὰ Ἰὰπιὶ ἴη46. ἃ ῬΥϊπᾶ Ἰπγοηίαΐθ οοποθδθᾶ, ΘΙ οἱ ΠΟ 

ΘΟΠμγοηϊπηῦ πᾶ ἀθ 616. 8]ῖθπὸ αἰοαηύιν. ΕΤΙΜ, Μορδοίθεη 1π0ρ6 Πρ] 

Βοιρκίαβ ἃρυὰ Μοῖποκ: Ετ. οι. Π. 971. 991., «φαΐ ὁοομήϊοῖς θὰπὶ ἰδέϊ 

Μοτγοηΐὶ Ἰορδίϊοῃ δα ῬΘυβδυ τη ΤΘΡΘΠῚ ᾿Π ΘΙ ιϊ586. ΘΟ] ΤηΘΠΉΪΠΪϊῦ πΟΒύΟΙ 
γ88ρ. 1133. βθᾳ. 6 6ο, πὖ νἱάθίαν, ποβίευ. ΕὟ. 1770 "6, “άχητας Μίεγα- 

χλέας χαὶ “αμάχους. Τιθαθοη. οομι. Π. 740. ἀτὰρ, ὦ Μιεγάχλεες, 8 ; 

ΜΙΠῚ απἰάθηι ὁ Κοισύρας ῬΈΠΘΙΆΙΪ 5ἰρη βού ηθ. ῬΤῸ ἀπονβ Υἱτὸ ΠΟΌΠΙ 

νἱἀθύιν δοοϊρ᾽θηάσπι. ΟΥ, δὰ ΝΡ. 40. ἔπειτ᾽ ἔγημα “ιεγαχλέους τοῦ Μεγα- 

χλέους ἀδελφιδῆν --- σεμνὴν τρυφῶσαν ἐγχεχοισυρωμένην (1. 6. ΟὐοΒΥΤδΘ, 
τηΟὙ]0 8. ἱπηθαΐατη). 800. χἄστ᾽ ἐχ γυναιχῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας. 

ΝΟΡΙΠΙββί πη θηΐπὶ ΑἰΠ θη Ἶβ. οσαῦ ΑἸΟΙΠΔΘΟΙ] Δ, Π Θ6Π8. Ἷ 

οὔ φασιν] Νεορσδπί. ΔῃρΊοΘ, ΠΥ 58 Υ ΠΟ. 

ϑοίιοί. ὁ Κοισύρας: (Ὁ Μεγακλῆς.) Κοισύρα δὲ ἐγένετο ᾿ϑήνησιν εὖγε- 
νὴς γυνὴ χαὶ πλουσία, μήτηρ τοῦ Μιίεγαχλέους, ὃς χαταβεβρωχὼς τὴν 

οὐσίαν χαὶ ὕστερον πεπλουτηχὼς ἔχ τοῦ τὰ χοινὰ πράσσειν λέγεται. 

615. ἐράνου] 1)6 ἐρώνοις ν. ΒοΘΟΚ. Οροοπ. Αἰ. 1. 528. Τία δαΐομι α166- 

θαπίαν φῬϑοπηϊαθ οΟη 1 0Π 65 απᾶ5 Ἰπορῖᾶ Ῥγθηηθπΐθ ἴῃ διχ! ]  ατη 8 ]1οα 785 

Γδοϊοθαμπὺ [ἈΠ]]1α 168. 675 οὐ ἃμηϊοὶ. Εδάθιη [ἄτη ρϑοσῦηΐα ροβίθα γοααοηᾶᾶ 
εγδῦ αὖ ἃ]1ὰ χρέα, 5ῖπ6 [Δ ΠῚ 6 ἴοΘποτθ, ορίμου. Οἵ. ΤΠοορην. Ομαν. 17, ἐράνου 

εἰσενεχϑέντος παρὰ τῶν φίλων, χαὶ φήσαντός τινος, ᾿Ιλαρὸς ἔσϑιε ((ΔΠῖοο, 

ΟΥΘΖ οοπύθπη), Καὶ πῶς, εἰπεῖν, ὅτε δεῖ τὸ ἀργύριον ἀποδοῦναι 
ἑχάστῳ καὶ χωρὶς τούτων χάριν ὀφείλειν ὡς εὐηργετημένον; ΟΠ, 16. 

χαὶ φίλῳ δὲ ἔρανον χελεύσαντι εἰσενεγχεῖν εἰπὼν, ὅτι οὐχ ἂν δοίη, 6 

Ομαν. 22, χαὶ φίλου ἔρανον συλλέγοντος προϊδόμενος ἀποχάμψας ἐκ τῆς 
ὁδοῦ οἴχαδε πορευϑῆναι. ῬΒΊ]οΙη. ἂρ. δον, Τὶ, 80, 4. ἀλλ᾽ ἑταῖροι χαὶ 
φίλοι σοι χαὶ συνήϑεις νὴ “1ία ἔρανον εἰσοίσουσιν᾽ εὔχου μὴ λαβεῖν 

πεῖραν φίλων. ῬΙαί. Τρ. ΧΙ. 916 Ἐ. ἐράνων δὲ πέρι, τὸν βουλόμενο 

ἐρανίζειν φίλον παρὰ φίλοις. Ὥδπι. Ρ. 821. πονηρότατός τὲ ἀνϑρώπων 

ἐστὶ χαὶ ἐρώνους τὲ λέλοιπε πλείστους χαὶ ὑπέρχρεως γέγονε. Ῥ. 1484. 

τοὺς φίλους ἐρανίσας. Τ,γ5. ΕὙ. Π. ὅ. ὅσους δ᾽ ἐράνους συνείλεχται --- οὐ 

χατατίϑησιν. Ἀπέρῃ. 1Πβ. 9. χἂν ἔρανον παρὰ τῶν φίλων συλλέξας, οὐχ 

ἂν εἰς τὰ ἔσχατα χκαχὰ ἤλθον. 5886. ΧΙ. θ0. πρὸς δὲ τούτοις ἐξ ἐράνων 

ὀφλήματα εἰσπεπραγμένα. Τμιοῖδη. “Τα. 45. ὁ πρώην ἔρανον αἰτήσαντί 

μοι ὀρέξας τὸν βρόχον. Οἷς δαΐθπι Ἰπηρθπάαπι απ] παρήνουν. “Ὲ 
Ποποβία Τδιηδο ἢ ραπρογίαϊθ Θοηβα]οηατπ5 Ῥ]αἰαγομ 5 ΑἸῸΡ. ρ. 202 Ὁ. 
ΝΙοῖα Ρ. 538 Α. Μοι. γΡ. 822 Εἰ. Αβ]ϊαπ. Υ. Ἡ. 11. 43." ἘῺΝ: | 

πρώην ποτέ] Οἵ. ΝΡ. 639. πρώην -- ποτέ. ἈδΒο}π. 1. 20. σιρώην ποτὲ 
-- ἐπαγχρατίαζεν. ΤΥ͂. 88. ο. Οἴε5. 10. ἘΠΘοοΥ. 11. 115. πράν ποχα. Υ͂. 81. 
Υ. 11. πρότερόν ποχα. μον Ρ]. 1002. πάλαι ποτέ. Ἄοβρ. 1060. 

Νὰ». 639. ἔναγχος --- ποτέ. Ἄα8ρ. 1068. πρίν ποτε. Αν. 1646. ἀεέ ποτε 
ϑο]ιοῖ. οἷς ὑπὲρ ἐρώνου: Ἤϑος εἶχον τέλεσμά τι εἷς τὸ κοινὸν διδόναι 

ὅπερ οἵ μὴ διδόντες χαὶ ἄτιμοι ἐνομίζοντο χαὶ μετὰ βίας ἀπῃτοῦντο 

παρὰ προσδοχίαν δὲ ἐπήγαγε τὸ χρεῶν. 



ΙΝ ΑΟΉΗΔΛΕΝ. Υγ. 6198 --- 623. ΞΞ. 

610. Οὗ Ετ. 290. μήτε ποδάνιπτρον ϑύραϊζ᾽ ἐχχεῖτε μήτε λούτριον. 
Ζανοπα!. 1Π1|. 260. “ποοΐθ μαύθηῦ νἱρῖ!θ5 Ὁ6 ργδϑύθγθα πο ἔθπο- 

ΒΕ γ 6 οἷο. 

ϑ'οἶιοῖ. ἀπόνιπτρον: ᾿πόνιμμα. Υἱοῦ. 
ΟἹ. ἐξέστω] ΑΡβοθᾶθ. ΑπῃρΊοθ, βύδηα οαὖ οὗ ὉΠ 6 ψᾶγ. 1 οὐδηῦ 

Ο ΟὈΔΘΙΔΌΙ τπὖ ἀἸΟΘΓΘ δ δου ἈΠΊΪοΪ ἐξίστω, ὁρᾷ ῬΟμΪ5. βῖνο Ροβ8085- 

ΟΒΙΟπΘ, υὖ 1ΠΠ1 50] πῦ οἰδιηᾶτθ (αἱ ποοῦι βουᾶθβ ρϑάπμη ΔὈΙαὐουι πὶ ΡΟ 

 οποβίγαιη οἰπιπάπηΐ ἐξέστω αἰοοθηΐοβ, ἀθοθάθ. ΒΕ. ὅδῖο ἴῃ Ολ]]}[ὰ αἰοππΐ 

(γάρ 1᾽θατ΄᾿. Θηρ]6χ ἵστω οδϑὺ Οταΐϊη. 11. 161. 
Θοῖιοῖ. ἅπαντες ἐξίστων: ΕἸἰώϑεσαν, εἴ ποτὲ ἐχχέοιτο ἀπόνιπτρον ἀπὸ 

Ρ τῶν ϑυρίδων, ἵνα μή τις βραχὴ τῶν παριόντων ἐξίστω λέγειν. παίζει οὖν 

πρὸς τὸ ἐξίστω ὄνομα ὁμώνυμον ὃν τῷ ἐχχώρησον. Τοῦτο δὲ λέγει δια- 

σύρων Μιεγαχλέα χαὶ “άμαχον ὡς πρότερον μὲν πένητας ὄντας, εἶτα 

ἐξαίφνης πλουτήσαντας ἀπὸ τῆς πόλεως, (ὅτι αὐτοῖς οἱ φίλοι χϑὲς χαὶ 

πρώην συνεβούλευον χαταχρέοις οὖσιν ὑπό τε ἐρώνων χαὶ ὀφλημάτων 

ἐξίστασϑαι τῆς οὐσίας ὡς μὴ δυναμένοις ἀποδοῦναι). ἢ τοῖς δανείζουσι 

παρήνουν οἱ φίλοι ἐξίστασθαι τοῦ δανείζειν τοῖς τοιούτοις ὀ(φείλουσιν 

ἐράνους καὶ χρέα. οὐ νῦν οὖν αὐτοὺς διαβάλλει ὡς πένητας, ἀλλ᾽ ὡς ποτὲ 

 πέγητας. 

᾿ς θ]8. ὦ δημοχρατία, ---:} ΟἿ Αν. 1ὅτ0. ὦ δημοχρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς 

ποτε; Ἱκιοίδῃ. ΤΊ. 7. ὦ δημοχρατία χαὶ νόμοι, παιόμεϑα ὑπὸ τοῦ χατα- 

 ράτου ἐν ἐλευϑέρᾳ τῇ πόλει. ὅορ!. ῬΆΠ]. 980. ὦ ““ημνία χϑὼν --- ταῦτα 

δῆτ᾽ ἀνασχετώ; ΒΕ. ῬΙ. 898. ταῦτ᾿ οὖν ἀνασχέτ᾽ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ χαὶ 

ϑεοὶ, ---; 

6020. Οὗ, Αν. 1408. ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, οἴω. 
ἐγὼ μέν] Ἑα αἰ 6. ΑΠρΊΪοο, 1 ἔον ΠΥ Ρᾶτί. 

Θ21. ταράξω] ὅ'.}. αὐτούς. 
ϑο,ιοὶ. πανταχῆ: ᾿Αντὶ τοῦ ᾿σχυρῶς. Ἐ. 
622, χαὶ ναυσὶ καὶ πεζοῖσι] ὅὃ0. στρατοῖς. Οἵ, Ἐᾳ. δθ67. πο, ΥἹ. 91. 

 χαὶ ναυσὶ χαὶ πεζῷ ἅμα ἐξαρτυϑεὶς (στόλος). Ἠοτοά. ΤΥ. 97. ΥἹ. 95. 

ΟΥ̓]. 121. ἴπ ἀαΐθιι8 Ἰοοὶβ αἰβεϊηρπιιηταῦ ὁ πεζὸς στρατὸς οὗ ὁ ναυτιχός. 

 Ῥίμδτο. ΠΠ1. 10. τὴν πεζιχὴν (πεζὴν Ὁ) χαὶ ναυτικὴν δύναμιν. ῬΙατΆ]ο 

πεζοῖσι ἰο ΡοπὶΓαν αὐϊὰ Ρ] γ08. ΘΧρ θα  Π]0η65 ταϊπαῦαν ΠιΙη Δ ιῖ5. 

᾿ς χατὰ τὸ χαρτερόν] Ρ]αΐ, ὅγιιρ. 217 Ο, ἔδοξέ μοι ἐπιϑετέον εἶναι τἀνδρὶ 

χατὰ τὸ χαρτερόν. Ἡοτοά. Τ. 212, δολώσας ἐχράτησαν παιδὸς τοῦ ἐμοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ χατὰ τὸ χαρτερόν. 111. θῦ. σϑένεϊ χατὰ τὸ χαρτερὸν ἀνασώ- 

σασϑαι. Χοη. ὕγν. ΤΥ. 2. 21. ἢν δὲ χατὰ τὸ χαρτερὸν ἐμβαλόμενοι οἷο. 
1. τθ. κατὰ τὸ ἰσχυρόν. ΤΧ. 2. Α6506}. Ῥίόπι, 212, οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς 

τὸ χαρτερόν. Δρ. 180. πρὸς τὸ βίαιον. 
6028 5ᾳ. Οὗ, 720. ϑίπηι! φοιμμηθιμοτδηΐαν ῬΟΙΟΡΟΙ 6511 οὔ Βοροῦϊ οὐϊαιη 

Τγ8. 88 ---85. 
6023. ἐγὼ δὲ --- γε] Οὗ, Ἐᾳ. 1100. ἐγὼ δὲ μαζίσχας γε ---. Ῥδο. δ0. ἐγὼ 

δὲ τὸν λόγον γε --. 
 χηρύττω --- Πελοποννησίοις --- πῶλειν] 81. ἴδῃ, 1172. κηρύσσω πατρὶ Ι 

χλύειν, ἀχούειν. μια] ΘΟΙΩΠΙΘΙπογα πα ῬΘΙΟρΡΟΠο511 οὖ Βοθοίϊ 720 --- 21, 
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6025. πωλεῖν, ἀγοράζειν] Αϑνηδοίοη ἀπ8]6 οδὺ ἴῃ ἤδη. 1657. ἀνδρῶν, 

γυναικῶν. δ01. ἔλεγχ᾽, ἐλέγχου. 801. δάκνειν, δάχνεσθϑαι. ΝΡ. 241. ἄγομαι, 

φέρομαι, οἷο. Ν 

πωλεῖν --- πρὸς ἐμέ] 1. 6. ἃριι τη6, δὰ 16 γϑηϊθηΐθθ. ὅΞ'1. Ρ]. 105ῦ. 
βούλει διὰ χρόνου πρός μὲ παῖσαι; ὙΠΟ. ΥἹ. 51. χαὶ ἐσελϑόντες ἠγόρα- 

ζον ἐς τὴν πόλιν. Πρὸς ἐμὲ δὰ πωλεῖν φρτδροίριι βρθοίαῦ. ΟἿ, 722. ἐφ᾽ ᾧ 
τὲ πωλεῖν πρὸς ἐμὲ ---.- ὅῖ΄οα χωμάζειν πρός τινα, οἷο. ΑπρΊσο, ᾧο ΒΕΒΝ 

ἃπηα γί! κ πὶ τη6, θα ποὺ 10 1, ἃ πη ἃ 6 Π 18. : 
πρὸς ἐμὲ, Ἰαμάχῳ δὲ μή] Οἵ. 111. ἄγε δὴ σὺ ΨΟΙΑΒΕ ἐμοὶ ὀαφῶξ, 

πρὸς τουτονί. ΤΗΘοοΥ. Υ. 196. οὐ ϑεμιτὸν, “άχων, ποτ᾽ ἀηδόνα χίσσαν 

ἐρίσδεν, 1 οὐδ᾽ ἔποπας χύχνοισι. Τηΐτα 722. ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, 

«Ἱαμάχῳ δὲ μή. Οὐ δαΐοπι ἴῃ αὐτοαθθ ἸοθῸ βιθιία Πᾶθο σΟμβὑμ οὐ] 0 15 
πηΐαῦϊοϑ ΤΙἀοῖτοο, πὶ [Ὁ]10Υ, απο τηθέγο πὸπ ΘΟηγΘηΪγοῦ ἐμοί, Οἵ, 720, 

ἐνταῦϑ' ἀγοράζειν πᾶσι Πελοποννησίοις 1 ἔξεστι --- ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν 

πρὸς ἐμὲ Ἰαμάχῳ δὲ μή. Ὁἱτοθίαπθ “άμαχον Ῥγο “αμάχῳ γτοροποπάσπι, 
ΒΌΒΡΙΟΘΥ͂Β. [Γαΐ Ποο 510, ὁᾶνθ χηρύττω 5ιθδια]α5. ὁὰτη “αμάχῳ. Οεἴοσαθι 

ἀομηαμη πο Ἰηἰγδηῦ οὐ τ ΤΠ οὐ Τ)1ΟΔΘΟ0Ρο]18. ᾿ 
«““αμάχῳ δὲ μή] ὅ.}. πωλεῖν ἀγοράζειν. Οἵ. 122. 

ϑοθοὶ. ἀγοράζειν: Τὸ ἀγοράζειν οὐχ ἴσον (ἐπὶ Ὁ) τοῦ ὠνεῖσϑαι τέϑειχεν 
ὡς ἡμεῖς, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν. λείπει δὲ τὸ ἰόντας. 

020 54ᾳ. ῬΑΓΑΡα81 ποβύγαθ ἀθθϑῦ Θοιητηδίϊαμη,, Οοα7}ὰ5 Ιοσιπ οὈὐϊποπῦ ἀπὸ 

ὑρίγδιηθίτὶ ἃπᾶρ. 020---Ο2 7. Βοααππύαν ἀνάπαιστοι 028--- 608, ἀοῖη46 μαχρὸν 
βῖνθ πνῖγος 009 ---θθ04, αποα οἸδααϊταν γοῦβὰ ρτοθιηΐδοο. --- ἴΤΌΡΠδ6 οὗ 

ΘΡΙ ΣΤ ΠΘΙηΔ 1 ΔΟΘΌΤ Δ 5516. τοϑροπμἀθπῦ ἃπύϊδίσορμα 692 --- ΤῸ 2 οὖ δπίθρίτ- 

τη ομηὰ 708 -- 718. --ὀ ΟΠοΙΒ δα βρθούδίουββ 58 σοπυουθθ. Θϊπριδθ Πα715 
ῬδγΔ θα 515. μαγίθβ ρυδθίθι Θουητηδἔϊιπη, απο Βιιρτῶ πιο Παΐτη 5, ἃΟΒοΙαὔαθ ϑῦ 

Ῥογίθοίαθ βαπῦ. ϑό]απη ἴῃ ΕΟ Ριι5, Ὑ οβρὶβ, Αυϊθὰβ Ῥαγαθᾶ585 ᾿πγθηΐϊιπ- 

ΔῸΣ ααϊθαβ πα}]ἃ ρδ15 ἀθοβί. Υ. ΒΙομΐου. ῬΊῸ]. Καβρ. Ρ. 89 --- θ0ὺβ. ΜΌΤΠ1,. 

ΟΠ οσιιβ, 181 ἃ ΠΙΘΆΘΟΡΟ 48. Δυρυ θη 15 νἱούαβ. ἀβαὰθ δα ποι ἴαθα]δθ 

οἱ ανϑῦ, οὔ ρᾷϑθμπι ὁπ} ῬΟ]ΟΡΟΠΠ68115 οὗ Βοθοὐΐβ ἃ 86π6 οοΙῃροβίύαπη Ῥυοθδῦ. 

Βοάθιι τηθο ΟΠοστιβ ἃ ργοίϊαροηϊβία 586 νἱοῦι πη 6556. ἕαθοίιυ τ Ὑ Βρὶ5 οὐ 

Ανίρυβ. ΜΌΠ1,. ΨοΥβαβ Αὐϊβίορμαποὶ, 460. βἷο ἃρρβ]] δῦ ποῦ ἀποα ῬΥΪΠΊτΒ 

ΑὙἸβῦορμδηθ5 ἰᾷ τηθῦγαμι ᾿ηνθπουϊς, βοα (πο 60 ἔγθα θη ἰββίμηθ. πιϑὰ8 51ξ, 

αὖ τηοητῖύ Ηρ δοϑύϊοῃ. 
020. τὸν δῆμον μεταπείϑει} Οἵ, 517. 
ϑοίιοῖ. (ἀνὴρ νιχᾷ: ᾿Εξιόντων τῶν ὑποχριτῶν ὁ χορὸς λέγει τὴν τελείαν 

παράβασιν. τῆς δὲ παραβάσεως τὸ μὲν χομμάτιόν ἔστι στίχων δύο ἀνα- 

παίστων τετραμέτρων χαταληχτιχῶν. αὕτη δὲ ἡ παράβασις ἐξ ὁμοίων 

στίχων λβ΄. 

627. ἀποδύντες 86. τὰ ἱμάτια, αὖ οχροαϊθίοτοβ. βἰδ. ΝῸΒ ἱρβοβι 
ἃ ΟΟἸ ΠΡ 6 65. ΑἸΡΊΙΟΘ δύσι! ρρίηρ. Υ. 56801. 14 ἰδοὶδ ὁποσιβ ΒΘΗΌΠῚ 

ΠγΧ85. 610. ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεϑ᾽, ἄνδρες (ὠνδρες Ῥ), τουτῳὶ τῷ πράγματι. 

002. ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐχδυώμεϑ'᾽. τὰ] ϊοσπι ἰθ1α, 080, ἀλλὰ χἠμεῖς, ὦ 

γυναῖχες, ϑᾶττον ἐχδυώμεθα. 1118, ἤϑη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλο- 
μαι. Ἀν. 839, πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον. Νὰ. 1102, δέξασϑέ μου ϑοὶμάτι ΟἽ 



ἽΝ ΑΟΉΗΛΉΝ. Υ. 698. --- 699. 55} 

ὡς ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. Δ οκρ. 408. ἀλλὰ ϑαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχι- 

στα, παιδία, ϑεῖτε. ΤΠΘΒη. 190. σὺ δὲ τὸ ΛΚρητιχὸν ) ἀπόδυϑι. Θδ0. 

᾿ξυζωσαμένας εὖ χἀνδρείως τῶν ᾽ ἱματίων ἀποδύσας. Ῥδο. 530. τὸ γῆρας 

ἐχδύς. ΑγοῖρΡ. ἀρὰ Αἴμθη. ΧΝ. Οὐ8 Κα. ἀϑῷος ἀποδὺς ϑοϊμάτιον ἀπέρ- 

χέται. Οοτη. ᾿ἰηοοτῦ. ρα ΘΚ. ἀποοά, 420, 206. ἀπόδυϑι ταχέως, Πάμφιλ᾽" 

ἡμέτερος ὁ πλοῦς (ἰΐὰ. δπίηι οοΥρὶῦ Μοϊποκῖας. ΕἾ. Οοπι. ΠΠ. 491). ΑἸοχ. 

ἃν». Αὐμθη. 417 Ε'. γυμνοῦϑ᾽ αὑτοὺς ϑᾶττον ἅπαντες. Ῥ]αὐ. Μίϑηθδχ. 236 6. 

εἴ με χελεύοις ἀποδύντα (86. τὸ ἑμάτιον) ὀρχήσασϑαι. ὅ68}0]. Ῥδο. 028: 

γυμνὸν γὰρ ποιοῦσιν οἵ χωμιχοὺ τὸν χορὸν ἀεὶ, ἵνα ὀρχῆται. Οἵ. δὰ 

ΟΝ. 1103. 

τοὺς ἀναπαίστους ἐπίωμεν)] πὰρ οβίοβ ρΎΘαἑ ΔΙ 1, ΘΧΟΥΑΪ ἃ - 

χηατ. ΟΥ, Βδη. 1106. ἔπετον. Ἐπιν. Η6]. 105. τένα μοῦσαν ἐπέλθω; Ττο. 

110. Ουοᾶ δα τοὺς ἀναπαίστους, οἵ. Ἐφ. δ04. Ῥᾶο. 735. Αν. 084. 

οίιοῖ. ἀλλ᾽ ἀποδύντες: πὸ μεταφορᾶς τῶν ἀποδυομένων ἀϑλητῶν, οἱ 
ἀποδύονται τὴν ἔξωϑεν στολὴν, ἵνα εὐτόνως (]. ἐντόνως) χορεύωσι (χαὶ 

εὐστροφώτεροι ὦσι πρὸς τὰ παλαίσματα). 

ΘΏ8. 1ῃὰ πὸ ρᾶιαραβδὶ στϑϑροηᾶοῦ ροοία 1118 αἱ ἰρϑῖη ἱποιβανθυδηῦ 

αποα πἰπιῖβ Ἰἰοοπῦον ἰγαἀποοτοῦ οἰν᾽ αἴθ ἴῃ ΘΟΠΟΘ 5. 8118, ἀἸοϊίαπο 

οἐαπΐαμη Ρο556. εὖ ἰὰ νἱδῖο 081 νουτοπάαιη 510 αὖ απ 6 Ρού 115. τη ΧΙ Δ1} 

οὐἴαιη ἃρπα οχύθυοβ ΤΠ ΘΔ ΕΠ}, 

ἐξ οὐ] Εχ απο. Οἵ. Εᾳ. 4. 
χοροῖσιν ἐφέστηχεν] Ομ οΥἶ5. Ρταοίαϊθ. Οἷ, γ6βρ. θῦδ. οἱός τε πολλοῖς 

προβατίοις ἐφεστάναι. 

τρυγιχοῖς] ῬΙῸ τρυγῳδιχοῖς. Τηΐνα 880. τρυγῳδιχοῖς χοροῖς. Ἄ 68Ρ. 1597. 

χορὸν τρυγῳδῶν. ΕῪ. 198, 9. ἀπὸ δὲ τῶν τραγικῶν χορῶν 1 Μέλητος. 

ὁ διδάσκαλος ἡμῶν] Ῥοοία ποΒβύοι. Οὗ, Ῥο. 738. ΡΙ. 797. Ἐτ. 314. 

ὥς φησιν ὁ διδάσχαλος. Οταίπ. 11. 109. τραγῳδίας διδάσχαλος. 816 

᾿τραγῳδοδιδώσχαλος ΤῊ. 88, χωμῳδοδι δάσκαλος Ῥαᾶο. 7837. οὐ διδάσχειν 

δρᾶμα Τὰ απ ἀσοοῦο βιρπϊἤποαῖ. Ηἰς απ ἡμῶν δαδαῦαγ, 1η{6]]}- 

ΘΘΠαπ5. οδὺ ροοία πὖ ΟΠΟΥ δοθου πηι πη ρβίοσ, ΟἿ, ΑΠΕΠΡΠοηῦ. τθϑ. 

6020. παρέβη πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων ---Ἴ ΟἿ Βα. ὅδ08. εἰ μέν τις -- 
ἡμᾶς 1 ἠνάγχαζεν λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παραβῆναι. Ῥδο. 784. 

χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς ῥαβδούχους εἴ τις χωμῳδοποιητὴς 1 αὑτὸν ἐπήνει 

πρὸς τὸ ϑέατρον παραβὰς ἐν τοῖς ἀναπαίστοις. Τ!. 785. ἡμεῖς τοίνυν 

ἡμᾶς αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι. ῬΙαΐ. οοτη. 1. 047. εἰ μὲν μὴ λίαν 

[ὑπὸ τοῦδ᾽], ὦνδρες, ἠναγχαζόμην 1 στρέψαι δεῦρ᾽, οὐχ ἂν παρέβην εἷς λέξιν 

τοιώνδ᾽ ἐπῶν. Αὐϑυϊα. Οταῦ. νοὶ]. Π. ρ. 29. δα. πᾷ. καὶ χωμῳδοῖς μὲν 
᾿χαὶ τραγῳδοῖς -- ἴδοι τις ἂν καὶ τοὺς ἀγωνοθέτας χαὶ τοὺς ϑεατὰς ἐπιχω- 

ροῦντας μιχρόν τι περὶ αὑτῶν παραβῆναι, χαὶ πολλάχις ἀφελόντες τὸ 

προσωπεῖον μεταξὺ τῆς μούσης ἣν ὑποχρίνονται. δημηγοροῦσι σεμνῶς, 

ῬΡοΟ]Ιυχ ΤΥ. 111. τῶν δὲ χοριχῶν ἀσμάτων τῶν χωμιχῶν ἕν τι χαὶ ἡ 
παράβασις, ὅταν ἃ ὁ ποιητὴς πρὸς τὸ ϑέατρον βούλεται λέγειν ὁ χορὸς 

παρελθὼν λέγῃ. “οῦρὰ πρὸς τὸ ϑέατρον ναϊρο Ῥγδοσθ 6} ΠΠ015. ΘΟ η 7 Ὲ- 

βαπῦιν, 7Π7]αραβαίνειν παᾶο ἀἰοῖταν 6 θὰ ἴαρυ]λο. ρατίο ατιὰο παράβασις 
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γοοδύμτ." (ΕἸ.η5]1.). θοῦ ΕἸπιβ]οῖιβ. (Οὐοπβίγιιθπάπιη πρὸς τὸ, ϑέατρο »ν 

λέξων, οὖ 5᾽π ον ἰπ Εᾳ. 08. Ῥᾷς. 735. 

Δοϊιοῖ. οὔπω παρέβη: ᾿“ντὶ τοῦ, ἐν τῇ παραβάσει οὔπω εἶπε. 

0380. ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν)] ἃ Ἐς φῬτδοοῖραθ. Υ. 877.:.- 802: } 

ταχυβούλοις] 1)86 ΑΥ̓ΒοΠΐΘηβίππηι δυσβουλίᾳ οἵ, ἘρΟ]. τ97, ἐγῳδὰα τούτους ἡ 

χειροτονεῖν ὄντας ταχεῖς, ἰ ἅττ᾽ ἂν δὲ δόξη, ταῦτα πάλιν ἀρνουμένους. 

187. 413. Νὰ. ὅ8ύ. φασὶ γὰρ δυοβουλίαν } τῇδε τῇ πόλει προσεῖναι, εἴα. 

Ἐ4φ. 1055. ἢ 
ϑοῖιοῖ. ταχυβούλοις: ᾿ἀντὶ τοῦ ταχέως μεταβαλλομένοις, (προπετέσιν, 

ἀπερισχέπτοις. χωμῳδοῦνται δὲ οἱ ᾿1ϑηναῖοι ὡς τοιοῦτοι χαὶ ὅτι ταχέως 

μετανοοῦσιν ἕν οἷς βουλεύονται.) 

681. χωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν] Οἵ, Ῥαο. 151. οὐχ ἰδιώτας ἀνϑρωπίσκχους 

χωμῳδῶν. Χοη. Βδρ. Αἰ. 11. 18. χωμῳδεῖν δ᾽ αὖ χαὶ χαχῶς λέγειν τὸν 
μὲν δῆμον οὐχ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι χαχῶς" ἰδίᾳ δὲ χελεύουσιν, 

εἴ τίς τινα βούλεται, εὖ εἰδότες ὅτι οὐχὶ τοῦ δήμου ἐστὶν οὐδὲ τοῦ 

πλήϑους ὁ χωμῳδούμενος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἀλλ᾽ ἢ πλούσιος ἢ γενναῖος ἢ 

δυνάμενος. ᾿Ολίγοι δέ τινες τῶν πενήτων χαὶ τῶν δημοτιχῶν χωμῳδοῦν- 

ται, χαὶ οὐδὲ οὗτοι, ἐὰν μὴ διὰ πολυπραγμοσύνην χαὶ διὰ τὸ ζητεῖν 

σπιλέον τι ἔχειν τοῦ δήμου" ὥστε οὐδὲ τοὺς τοιούτους ἄχϑονται χωμῳ- 

δουμένους. Ἰλιοῖδῃ. Ῥίδο. 20. χωμῳδοῦσιν ἀλλοχότους τινὰς περὶ αὐτοῦ 

χωμῳδίέας. 

032. ἀποχρίνεσϑαι] 1. ᾳ. ἀπολογεῖσϑαι. Οἵ Ὑ68ρ. 951. ΤῊ. 186. Επροὶ. 

11. ὅ. 10. ὡς ὑμῖν πάντως ἐγὼ | ἀποχρινοῦμαι πρὸς τὰ ἢ ἢ ἢ χατηγορη- 

μένα. Οιδθ γϑῖρᾶ, πιϑῖσο ΕΡΟΙάθο βουρία, οχ Ῥᾶγαθαδὶ ἀθϑαπιρία 

γι ἀοπίαν ΕἸ]. 5]6ῖο. 

033. πολλῶν ἀγαϑῶν ἄξιος ὑμῖν] ἈΠΡΊΪοΘ, ἀΘ ΒΟΥ Πρ οἵ πδπν ρσοοᾶ 

ὑπ ῖπρΡ5 ἔτοπι γοὺ (αὖ γοῦν Π8η45). Οὗ 641. Ῥαο. 918, πολλῶν γὰρ ὑμῖν 

ἄξιος 1 Τρυγαῖος ἀϑμονεὺς ἐγὼ 1 δεινῶν ἀπαλλάξας πόνων τὸν -- λεών. 

1390. ἄξιος εἴναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης (80. ὑμῖν) ὃ διδάσχαλος ἡμῶν. ἢ 

πρῶτον μὲν γὰρ εἴα. ῬΙαί. 877. νὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα πολλοῦ γ᾽ ἄξιος "ἢ 
ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν ὁ ϑεός ἐσϑ'᾽ ὅτι} τοὺς συχοφάντας ἐξολεῖ χαχοὺς 

χαχῶς. Ἐᾳ. δ09. ὅογρῃ. Οεᾶ. Ο. 1440. ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἔστε δυστυχεῖν. 

Εὰτ. Ηρο. 809. ἡμῖν δ᾽ ᾿ἀχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, 1 ϑανὼν ὑπὲρ γῆς 

Ἑλλάδος οἷο. ΑἸἹο. 440. ἀξία δέ μοι] τιμῆς, ἐπεὶ οἴο. Τταρ,, ἱποοχῦ. ἂρ. 

ΡΙαύ. Μου. Ρ. 791 1). (Ετ΄. δἄάθβῃ. 338.) πολλοῦ σὲ ϑνητοῖς ἄξιον τίχτει πατήρ. 

Αθβοῖ. βαρ}}. 490. πολλῶν τάδ᾽ ἡμῖν ἔστιν ἠξιωμένα. Ἠοτοᾷ. ΥἼΠ.. 140. 
πολλοῦ γὰρ ὑμῖν ἄξια ταῦτα, εἶ οἴο. Ῥ]αῦ. ϑγιρ. 186 Ὁ. πολλοῦ ἄξιος 

χαὶ πόλει (τῇ π.Ὁ) χαὶ ᾿Ἰδιώταις. ΟἸΙτοΡ. 410. ὡς πολλοῦ τοῖς ἀνϑρώποις 

ἄξια. Α1ο. 1. 106 ΕΒ. παντὸς ἄξιός εἰμί σοι. Χοη. Μοπι. 1. 1. 1. ᾿ϑηναίους. 

ἔπεισαν -- ὡς ἄξιος εἴη ϑανάτου τῇ πόλει. 1. ἃ. θ4. ταῦτα δὲ πράττων 

πῶς οὐ μεγάλης ἄξιος ἦν τιμῆς τῇ πόλει; Ἀπ80. 1. 8:18. Ὁ ἀνὴρ 

πολλοῦ μὲν ἄξιος «ίλος ᾧ ἂν φίλος ἡ. ΤΥ͂. ἢ. 28, ὃς πολλαχοῦ πολλο ὔ, 

ἄξιος τῇ στρατιᾷ εἷς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. Ὥλθπι. 46 ον, 180. σοῦ πλείονος 
ἄξιος ὧν ἐφάνην τῇ πατρίδι. Τὰ. ν». 1312, πολλοῦ ἀξία ἐστὶ τῇ πόλει. 

1.8. ΧΥ. 1. πολλοῦ ἄξιοι τῇ τιόλει γεγόνασι. ΧΧΙ͂Σ. 18. ἄξιοι δ εἴ 
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εἶσιν ὀργῆς. ΧΙ. 21. οὐ τούτων ἀξίους γε ὄντας τῇ πόλει. Απᾶοο, 4θ 

ΜΝ ,γϑί. ρ. 99. ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ᾿ ὑμῶν. Ἰαιοίαῃ. ΒῚ5. δόοιι5. 17, 

ἄνδρα --- πολλοῦ ἄξιον τοῖς “Ἕλλησιν. Υ. Ῥουβ. ἃᾷ Ηδθο. 809. “51 βΒαθρία8 

᾿ς 88 ᾿ἰδυδαῦ οὐ ῬΟΡ]Ὸ σομηηθπαύ Αὐἱβίορμαποβ. Ῥδο. 098. 8βρ. 1061. 

ΝΠ τὴ- 009." ΜΌΠ1. 

094. παύσας ὑμᾶς --- μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑαι) Ο. Αοδοῃ. ῬΙοπι. 348. ϑνη- 

τοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρχεσθϑαι μόρον. ῬΙαύ. οΥρ. ὅ29 ἢ. Ῥαγίϊοα]ἃ 

ποραύνα οτηϊ ἐὰν Ἡοτοά. Ὑ11. ὅ4. ἥ μὲν παύσει καταστρέψασϑαι τὴν 
Εὐρώπην. 

᾿ ξεγιχοῖσι λόγοις] ὅ6Π01: τοῖς ἀπὸ τῶν ξένων πρέσβεων λεγομένοις. Ἠδδο 

τ Βοιρκίι5 (δα Αὐἱϑύ. Εἰ. 11. 068) «α ἀοΥρίαθ Ἰθραςοηθη βρθούαγο βαβρίοα- 

πγ, ατι6 πὶ ρϑποῖβ δηΐο πη Πδῖθτ5 Το πὶ ΑΘ μὰ 8. ἃπΧῚ]11 1 Ρ]Ογα 4] οαπιβἃ 

τοη [πυϑίτα τηϊβοσδηΐ. Υ. ΠΙοᾶ. ὅῖο. Χ]Π. δ8. οὗτός νυν χαταντήσας εἷς 

τὰς ἀϑήνας χαὶ ταραχϑεὶς (προαχϑεὶς ὃ) εἷς τὸν δῆμον διελέχϑη τοῖς 

᾿᾿ἀϑηναίοις περὶ τὰς συμμαχίας (τῆς συμμαχίας Ῥ), χαὶ τῷ ξενίζοντι 

τῆς λέξεως ἐπέπληξε τοὺς ᾿ϑηναίους, ὄντας εὐφυεῖς χαὶ φιλολόγους, 

διαφέρουσιν ἀντιϑέτοις χαὶ ᾿ἰσοχώλοις χαὶ παρίσοις χαὶ ὁμοιοτελεύτοις 

χαί τισιν ἑτέροις τοιούτοις, ἃ τότε μὲν διὰ τὸ ξένον τῆς χατασχευῆς 

ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο οἷο. Το. 1Π.. 80. Ῥ]αῦ. Ηρ». Μα)]. Ρ. 282 Β. ϑδπθ 

απδϑὶ ῬοτοαΪϑὶ [δοιὰ Υἱγ] 116 Θ θγΊβα αθ. ΟΥ̓ ΙΟἢἶ5 ΤΟ Θπι8. ἃ 60. Ῥτοροβὶ- 

πη δοοορουιπῦ πᾶνοβαιθ Υἱρίηθ Βα 5110. τη Ἰβοσιιηῦ ΤΘοπ 5. 88} οχίτο- 

τηδπὶ ἃοβίαψοθιη. 

ϑοϊιοῖ. ξενικοῖσι. λόγοις: Ἀντὶ τοῦ ἀλλοτρίοις χαὶ μὴ προσήχουσιν. (ὅτι 

ἀνοίχειον Ἕλλησι. τὸ ἐξαπατᾶσϑαι. ἢ ξενιχοῖς τοῖς ἀπὸ τῶν ξένων πρέ- 

σβεων λεγομένοις.) 

080. ἥδεσθαι ϑωπευομένους}] ΟἿ, 510 54. 067. Εα. 1115. ἀλλ᾽ εὐπαρά- 

γωγος εἶ ϑωπευόμενος τὲ χαίρεις χἀξαπατώμενος πρὸς τόν τε λέγοντ᾽ 

ἀεὶ χέχηνας. (Λά Ἰλοτηαμπη ἀϊοίαμη.) 

᾿ χαυνοπολίτας] 1. 6. χαύνους πολίτας. ἈΠΡΊΪΟΟ, γαϊπ ΟἽ 01 216}}8 ΟΥ̓ ΡΘΥ- 

Β0Π 5. 5680]: χεχαυνωμένους περὶ τὴν πολιτείαν ἢ τὴν πόλιν. Τοάθγη 

Β6η8ι1 ΟὉ Ππᾶπο ]Ἰονϊςαΐθηὶ Ἀεχηναίων πόλιν ΑΥΠΟπδ5. νοοαῦ θᾳ. 1203. οὐ 

᾿χαυνοπρώχτους Αἰποπίοπδο5. ΑΘΠ. 1006. Δρίθ ὁοηΐοθγαβ Τπιοίαμ. 6 ΠΊΘΓΟ. 

ΟΠ. 8. ὁπότε οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἤχουες, ἑώρων ὅπως ἐχεχήνεις 

πρὸς αὐτὰ χαὶ πάνυ σφόδρα πρὸς τὸ δέλεαρ ἀναπεπταμένον παρεῖχες 

τὸ στόμα. (υοᾶ δ νν. χαῦνος οὗ χαυνοῦν, οἵ, ϑ΄οΊοη ἀρ. ΡΙαῦ. 501. 80. 
σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν χαῦνος ἔνεστι νόος. 14. Ἰθ14. 10. χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφρά- 

σαντο. Ῥ]αῦ. Εγρὶβδύ. 1Χ. ἐμπλῆσαι ὑψηλῆς χαὶ χαύνης ἐλπίδος. Ἐϊυγ. 

ΒΌΡΡΙ. 412. ἐχχαυνῶν λόγοις. Απᾶτ, 931. αἵ μοι λέγουσαι τούσδ᾽ ἐχαύ- 

ψωσαν λόγους. ῬΙαὖ. Δ65. 20. ἐπὶ τούτοις --- ἐχαυνοῦτο. (ὐδἴογαχη 51 Π}}]Π1ΌΟΥ 

 ἤογιηαΐα βαπΐ μιχροπολίτας Βα. 817. οὐ διαδρασιπολίτας ἤδη. 1014. Ῥγορέθι 

οδΠ θη) οδιβαπι ὦτοι διδίοθαπῦ ΑὐΠΘΠΪΘΙΙΒ65. ἴῃ ΘΟ ΟΘαϊὰ. Υ. ἰαδύ. 

π 1052. δ0. 001]. 5661, 5. 

 ϑοϊιοῖ. χαυνοπολίτας: Κεχαυνωμένους περὶ τὴν πολιτείαν ἢ τὴν πόλιν. 
οθϑ 7, Ἰοστειφάνους  ΑἸΙαα 0 γμοοία δᾶ ῬΙπάδυὶ νοῦρὰ, αἱ λιπαραὶ καὶ 

Ἰοστέφανοι ᾿1ϑῆναι, ταοποηΐξο βοΠο]ϊαβῦθ, ἅπὸ γοβροχὶὺ οἰϊδηι ἴῃ ᾳ. 1929, 
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ὦ ταὶ λιπαραὶ χαὶ Ἰοστέφανοι χαὶ ἀριζήλωτοι ᾿“ϑῆναι. 1828, ἘΤῚΜ. δὶς 
53 

Ἰορί ταν ἰδέθ Ἰοοὰβ ἀρᾷ Βουρὶς. ΕῪ. 64. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ Ἰοστέφανοι χαὺ 
ἀοίδιμοι 1 Ἑλλάδος ἔρεισμα χλειναὶ ᾿ϑᾶναι, δαιμόνιον πτολίεϑρον. ΟἿ. 
18ἴμιη. 11. 20. Ῥγίμ, ὙΠ. 1. ΝΡ. 8300. Ἐν: 162. βο]οη. ἘῪ. 19, 4. Κύπρις, 

Ἰοστέφανος. ΤΠρορ, 1332. Αὐυπρογενοῦς δῶρον Ἰοστεφράνου. 1388. 

Βοῖοι. Ἰοστεφάνους: Παρὰ τὰ ἐκ τῶν Πινδάρου διϑυράμβων [ΕῪ. 46] 
“αἵ λιπαραὶ χαὶ Ἰοστέφανοι ᾿“ϑῆναι". διασύρει δὲ ὅτι οἵ προδόται τού- 

τοις χρῶνται τοῖς λόγοις. ᾿ 

038. ἐπ᾽ ἄχρων τῶν πυγιδίων ἐχώϑησϑε) ΑἸ]αΒΙο οϑὺ δὰ φῬγουθυθῖατη 
ἐπ᾽ ἄχρων τῶν ὀνύχων, 46 115 ἀἰοΐαπη ααὶ Βαροτθα Ἰποθάππέ, ΞοΡἢ. Α1. 1299, 

ἦ που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 1 ὑινήλ᾽ ἐχόμπεις χἀπ᾽ ἄχρων ὥδοι- 

πόρεις (30801: ἐπ᾽ ἄχρων δαχτύλων ἔβαινες γαυριῶν). Ἐπτῖρ. Ἑ]δοίν. 845. 

ὄνυχας ἐπ᾽ ἄχρους στάς. Ἰοῃ. 1180. ἐν δ᾽ ἄχροισι βὰς ποσί. ΟΥε!ϊ. 159. 

ὥστ᾽ εἷς ἄχρους γε τοὺς ὄνυχας ἀφίχετο. Τάρθαῃ. 1. 320. ἐπ᾿ ἄχρων 

πορεύονται δαχτύλων. ΤΥ. 102, ῬΆΠ]ΟΝ. Ρ. 252 Ε. ἀχροβατεῖ τε γὰρ καὶ 

τὸν αὐχένα μετέωρον ἐξαίρει φρυαττόμενος. Τπιοῖαπ. Ὦ. Ὁ. ΧΙ. 2. ἐπ᾿ 
ἄχρων τῶν δαχτύλων βεβηχυῖα. ῬΙαῦ. ὁοηι. 11. 045. ἐπ᾿ ἄχρων τῶν χροτεί- 

φων ἕξει λύχνον δίμυξον. Αγρίε τοῦᾶϊε ΜΊΟΠΘ], γοὰ οουἹᾶ ΠαΤΑΙΥ 
Κορ γοῦν 5θδύβ. ϑο]οοῦ ααἷὰ ΑΥΠΘμΙΘη5685 Ἰοσαῖοβ ῬΘΥΘΡΎΪΠΟΒ ἴῃ 

ΘΟΠΟΙΟΠμ6. ΠῸῚ 5ἰδπίθβ 864 βϑάοηΐθβ (απᾶθ πἴς ἐχάϑησϑε γτὸ ἐβαίνετε). 

δυαϊοθαπί, πυγιδίων ἰαοοῖο αἸοῖῦ ΘοΙηἸοαΒ ῬτῸ ὀνύχων. ϑίτηα] 60 τοβρίοῖ 

γΡοϊοδύ απο βοϊθηῦ, πῦ αἱὖῦ 56}0]., οἱ ἐπαίνων εἴς ἑαυτοὺς γινομένων 

ἀκούοντες τὴν πυγὴν τῆς χαϑέδρας ἐξαίρειν. 

ϑεῖιοῖ. ἐπ᾿ ἄχρων τῶν πυγιδίων: Παρὰ τὴν παροιμίαν Ἔπ᾽ ἄχρων τῶν 
ὀνύχων. (οἱ γὰρ ἡδέως τι ἀχούοντες δοχοῦσιν ἐπάνω τῶν πυγῶν χαϑέ- 

ζεσϑαι. Ἄλλως. παρὰ τὴν παροιμίαν, ἐπ᾽ ἄχρων τῶν ὀνύχων, ἔπαιξεν 

οὗτος ἐπ᾿ ἄχρων τῶν πυγιδίων εἰπών. χαὶ Σοιφοχλῆς [Δ]. 1220] ᾿ 

“ἢ που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 

ὑινήλ᾽ ἐχόμπεις χἀπ᾽ ἄχρων ὡδοιπόρεις." 

εἰώϑασι γὰρ οἱ ἀλαζόνες ἐπ᾿ ἄχρων ὀνύχων βαδίζειν χαὶ οἱ ἐπαίνων εἷς 

ἑαυτοὺς γινομένων ἀχούοντες τὴν πυγὴν τῆς χαϑέδρας ἐξαίρειν.) 

639. εἰ δέ τις] (οΥΡΊΔΠΙ τπᾶχῖπιθ ποίατὶ, μυιζαῦ Βουρκίαβ Οὐτηηι. ᾿. 407. 

ὑποθϑωπεύσας) Ν65ρΡ. 610. χαί τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποθωπεῦσαν οἷο. Ἠογοᾶ. 

1. 30. οὐδὲν ὑποθωπεύσας. 

λιπαρὰς --- ᾿ϑήνας] Οἷ, ῬΙπᾶ. Νοηι. ΤΥ. 20. λιπαρᾶν -- ἀπ᾿ ᾿Αϑανᾶν. 
1βὔμμι. Π. 80. ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿ϑάναις. ΒΎΆρΡΤΩ. ὈΙΐῃγτ. 4. αἵ τε λιπαραὶ 

χαὶ Ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, ᾿ πλλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ ϑᾶναι. ΝΡ. 299, 
ἔλϑωμεν λιπαρὰν χϑόνα Παλλάδος. Ἐᾳ. 1829, ὦ ταὶ λιπαραὶ --- ἀϑῆναι. 

Εν. 187. ὦ πόλι φίλη Κέκροπος, αὐτοφυὲς ᾿“ττικὴ, [ χαῖρε λιπαρὸν δάπε- 

δὸν, οὖϑαρ ἀγαθῆς χϑονός. Αν. 820. λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως (αὶ 
ΒΡ ᾽ "ἀἸοα παν ΑἸΠ6π86). αν. ΤΡῈ. Τ. 1180. λιπαρὰν --- ᾿ϑηναίων ἐπὶ 

γᾶν. ΑἸο. 402. λιπαραῖσί τ᾿ ἐν ὀλβίκαις ϑάναιςς Ἴὅτο. 800. λεπαραῖς 
χόσμον ᾿ϑήναις. ΤΠ ογοά. 11. τ. λιπαρὰς πέρσαντες ϑήνας (ἴὰ Βαοαϊ 

οὐδ 0.). ΕΊΘ 6 Π5. αἴ πὶ Ποὺ ΟΡ᾿ἐΠοὔππι λεπ αρὰ ἴῃ Ροοίϊβ. ΡΙμπα, Ὁ]. ΧΠΙ. 
157. λιπαρὰ Μιαραϑών. ΧΙΥ͂, 8. λιπαρᾶς Ὀρχομενοῦ. Ῥι 11. 0. λεπαρᾶν 
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- Θηβῶν. ΤΥ. 167. ἐν Νάξῳ λιπαρᾷ. ἘΥ. δ0. τὰν λιπαρὰν --- Αἴγυπτον. 

ΒῚ. 209. λιπαρᾶν -- Θηβῶν. 218. λιπαρῷ «Σμυρναίῳ (-αίων Ὁ) ἄστει. 
ΤΉΘορι. 947. πατρίδα κοσμήσας λιπαρὴν πόλιν. ΤΠοοον. Ερίρτ. ΙΧ. 8. 

λιπαρὴν Θάσον. 
Βοῖιοῖ. (ὑποθωπεύσας: Κολαχκεύσας. παρὰ τὸ λιπαρὰς ϑήνας, τὸ λιπα- 

ρὰς ἀφύας.) ; 

040. ηὕρετο] Οἵ ΑΘ86}.. δορί. 876. μελέους ϑανάτους ηὕροντο. Ῥτομι. 207. 

Δρ. 1592. ὅρη. Α1]. 1029. χαὶ ταῦτα πάντα σοῦ ϑανόντος ηὑρόμην. 1,γ8. 
ἴῃ Ἀροταῦ. 180. οἴοιτο δὲ χαὺὴὺ ἄλλο τι ἀγαϑὸν παρὰ “αχεδαιμονίων τῇ 

πόλει εὑρήσεσϑαι. Ῥιπᾶ. Ῥ, 1. 48. ἁνέχ᾽ εὑρίσχοντο ϑεῶν παλάμαις τιμών. 

᾿Ικϑιοίδη. Ὁ. Ὁ. Μ. ΧΙΥ. 8. ἀντὶ ϑανάτου γώμον οὐ τὸν τυχόντα εὕρετο. 

πᾶν] υϊανῖβ, αὐοα]!ρού. Οἷ, 660. γόβρ. 848. ὡς πᾶν ἂν ἔγωγε 
ποιοίην. ἨοβγοΒία5, ἀφύων τιμή" τὸ ἔλαιον" ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἕψονται. Νοδύον 

ἃριᾶᾷ Αἰποη. 96 Ο. (τ. 421.) ἅλις ἀφύης μοι' παρατέταμαι γὰρ τὰ 

λιπαρὰ χάπτων. ἘΠΙΜΗΤ,. ΒΙΠΠ ΠΟΥ ἴθ Αθβοῃ. 11. 118, οὐδ᾽ ὡς δεινὸς 

 συμπιεῖν, σπογγιᾶς τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάνων τοῦτον εἴναι. 

ἀφύων τιμὴν περιώψας ἈΡΆΔΥᾺΠΙ ΠΟΠΟΥΘ γϑβύσδη. ἘΓΡ ΘΠ 
ΟΥ̓ΠΔΠΒ, 80. δρ᾿ποίο λιπαραί. Οἷ, ῬΙαί. 590. πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ 

αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ περιάναι. Ῥ]αΐ. ΑΡΟ]. 85 Α. αἰσχύνην τῇ πόλει περιάώ- 

ψας. Ἐπίηῃγα. 272 Ο. μὴ --- ὄνειδος τοῖν ξένοιν περιάνψω. Ἐρϊδ. ΝΠ]. 384 Β. 

ὡς αἰσχύνην οὗτοι περιῆψαν τῇ πόλει. ῬΟ]. ΥἹ. 405 Ο. ὀνείδη περιῆνψαν. 

Ῥομηοϑβί]. νυ. 1401, 9. αἰσχύνην μᾶλλον ἢ τιμὴν περάπτοντα τούτοις περὶ 

ὧν ἐστὶ γεγραμμένα. Χοπ. ριῃ, 11. Θεμιστοχλῆς δὲ πῶς ἐποίησε τὴν 
πόλιν φιλεῖν αὐτόν; μὰ “10 οὐχ ἐπάδων, ἀλλὰ περιώψας τὶ ἀγαϑὸν 

αὐτῇ. Ἰλιοίαπ. ῬΒοι40]. 25. τὴν μηδὲν προσήχουσαν δόξαν περιῆνψνα (αὐτῷ). 

ϑοιηη. 13. τιμὴν χαὶ δόξαν προσάπτων. Βυγ. ΒΔοΟΉ. 867. χόσμῳ Πενϑεῖ 

προσάψων. δὅ΄᾽ο περιβάλλειν τινί τι, Ἐπτ. ΟΥ,. 1031. ῬιοΘη. 197. Τοη. 829. 
Ἡοτο. 804. 

ϑοῖιοι. εὗρε τὸ πᾶν ἄν: ᾿ἀντὶ τοῦ πᾶν πρᾶγμα χατορϑοῖ. (ἀφύων τιμήν: 
Καὶ ἑνικῶς λέγεται, ὡς ἐν Ταγηνισταῖς 

“ἅλις ἀφύης μοι᾿ παρατέταμαι γὰρ ἐσϑίων.) 

042. χαὶ τοὺς δήμους --- ὡς δημοχρατοῦνται] Ὁ οἰπάο απο οπύοπαϊί 
γΟὈ15 αἀἀοπιο ἄο βοοϊᾶδθ ΤΡ ῸΒ5 Τρ ᾺΙ (ϑῖνο ἃ ἀπ ϊ πη] βύγθηὐατ). 

ΤΙῃη ΒΑΡΥ]ΟΠ 5. ποβίθυ ΒΟΟΙΟσ πὶ ὀλπβα πη οὖ Ῥαύγοοῖ ΠῚ ΠῚ Βιιβοθρίβ8θ. υἱάἀοαῦ 

οὔ Τη]ΒΘΥΔ ΠῚ ΘΟΙΙΠΠ ΘΟ Ἰ ΠΟ πΘ πὶ ΑΠ ΘΗ ΘΠ ΒΙθτ15 δηΐθ οοι]05 Ῥοϑαΐββθ, απὶ ἃ 

ἀρθιηδΡρΟ ΡΒ τοίου ((18}18. ργδροίριιθ ογαῦ 160) Ῥουρθῦμο τη8]6 ὑγδοία- 

ΤΘΏΙΙ ΤΠ 56 116 ΘΟΙΠ) ῬΘΟΙηἶἷΔ 6. οχύου θη δ οδτιδὰ Δα ΠΡ 1018. νΘχ ΘΓ, 

Υ. ἤν. ΒΑΡΥ]. Υ1Π. ΧΙΝ. Ὑ 5ρ. 669- 677. Τπ46. ἐαύασιπη δαριγαῦαν οοληϊ- 

Ο8Β. αὖ 5001], ΠΌΟΤΙΠῚ ὁ 58 ΠῚ ορββοῦ, ῬΤΌΧΙΤη8. ΠὈΙΊΟΠΥ 5115 ΤΠ ΡῚἾ5. ΘΠ ΠῚ 

βρη νἱάρθγθ ουρίθηῦθβ ροθίδπι ποῦ] ]θη], ααἱ πδυϊ 6 ὀδαβαπι ΔνΘΥΒΙΙΒ 

 (ΘΙΠΔΡΌΡΟΙΙΠΙ ἀΟΙΪΠ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΥ̓ Θ]ΘΠ ΒΌΒΟΙΡΟΓΘ δαδβιιβ δβϑβοῦ (048 --- 646). 

Οασπι ἁαύθπι ἰπϊα τᾶ πη ΠδΠπΟ ΒΟΟΙΟΤ πὶ ΟΟΠα δ οπθ μὴ ΠΟ 5118. τηᾶρτΐ8 δάθο- 
46 ΘΟΥδπ ἸΘρα 8. ΘΟΛᾺ Ρα]ὰπι οὖ δια δοίου ΓΘΡΥ ΘΒ ἢ Ἰββοῦ, ΠῸΠ ΤΗΪΓΠῚ 

οϑὺ (Ἰθοπθη ἰτὰ Δάν θυϑιπὶ ποϑύσι πὶ οἴ θυ θαΪββο ἰδθπηαπιθ ρα] ]οδ πηι οἱ ἰπύθη- 

αἴββθ (ν. 3:7.). ὅ5ἴο ἔἕθσο Ἰοόιμὶ πὲ} ]]Πρὴῦ Βογραβ ἴθ ΡῬταθί. δα Βδργ- 

22 
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Ἰοηΐοβ. “Ηἴἷς Ἰοοὰβ ἀοοοῦ Αὐἰβίορ μᾶπουη ΒΔΌΥ]ΟηΪ 5. Τα θα] ἀθηποηβύγα586, 

4ποιηοο 500, «αὶ θαπὶ ἈΡα]ατη. ᾿ρ81 βρθοίαθαπῦ (αποπίδπη τηᾶρΐβ Π)]1ο- 

Ἡγδἰἷβ ᾿πβα]ασπτη ἐγ θαῦα ΑἰΠ 6 πᾶ5. αἰ ἴθυυὶ 5016 080), 80 ΑἸΠΙΘΗἸ ΘΗ Β1θ 18 τη816. 

μαθογοπέασ. ΟΥ̓ 6]15ϑἴτηθ ΘὨΪΠῚ Οἶγ65. ΟῸΠῚ Β00115 ΔΡΘΓΘ 5Ο]Ὸ5 6586. ᾿πθους 

ΟἸΠη65 οομβίαῦ, 564 ἔπτη ροὐββίτητιπι ροθίαθ γουθᾶ ΒΟΟΙΟΤΊΠῚ ᾿ΤὯΤΠ] ΤΩΟΥΘΥΘ 

Ῥοξοταπέ, απππὶ ρϑιιοῖβ τη Θηβῖθ5 δηΐθ απδτι δοία οδβῦ ἰαθα]α, ΒΔΌΥ]ΟΗΪ, 

δ Τιοβθὶ ἰπβαϊδθ ἴπΠ60115 (ΜΠ ΌΥ]6Π 8 615) βαρ] Οἴτῃ. οὐ 46] 15β᾽ ππππὶ Βατη δα] 

οββοῦ" (111. Ῥυαθῖ, ρ. Χ1.) ΑἸΊθου Ἰοθαχῃ δοροϊριῦ ΠοΟΡταθιβ: “θοῦθ, ΟΡΙΠΟΥ͂, 

5601. δου. Τιδοο ἀδοπιομ]] 50 }Π16οῦ ἜΡΡΝΣ αὐτονομίαν οἰδτιαθδηῦ. Υ. ΤΈπο.. 

ΠΥ Π72: ΘΙ ΆἍΠῸΙ. Κρπ, ἘΡΊΟΥ. -- 90, Θυδη ἅπτ ἔπουὶϊδ ΒΟΟΙΟΥ ΠῚ 

γοουσα Παπη οομα το ᾿π46 ἃ ἍΝ ἜΝ ῬΘΙοΡροπη. βαῦϊβ ποίαπι οϑῦ. Ησο- 

τοβρίοῖῦ βουίρίον Ὑιῦ. Ατὐἱβῦ. ν. 85 Ὁ. μάλιστα δὲ ἐπηνέϑη χαὶ ἠγαπήϑη 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν σφόδρα ἐπειδὴ διὰ τῶν αὑτοῦ δραμάτων ἐσπούδασε 

δεῖξαι τὴν πολιτείαν ᾿“ϑηναίων ὡς ἐλευϑέρα τέ ἔστι χαὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς 

τυράννου δουλαγωγουμένη, ἀλλ᾽ [οὐδὲ] ὅτι δημοχρατία ἐστὶ χαὶ ἐλεύϑε- 

ρος ὧν ὁ δῆμος ἄρχει ἑαυτοῦ. 

ὡς δημοχρατοῦνται] ΑΠΡΊΙΟ6, ΠΟ ὉΠ ΘΥ ἃ16 σου θύπθᾶ. Τὴ ααΐθιβ-. 

ἄδπι νουθῖβ, απδο ἃ Βα δύδη νγ15 ΘΟΙΏΡΟΒΙ 015 ἀ ον ναηῦιτ, ᾿πύθγἀαπη νἱβ ῬΥ]ΟΤΊΒ 

βαθδίδποϊνὶ ῬΙαπο ονδηθβοῖθ, αἰ θοπ6 πηοπαϊῦ ΜΆ]]οττιβ, 4πὶ οομΐονῦ ΝᾺ. 999, 

ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήϑης. Ἀν. 9900. γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα. 1,58. 

950. πῶς ταύτην παιδοτροφήσω; ῬῚ. 819. βουϑυτεῖ ὃν χαὶ τράγον οἷο. 

ΟΥ οὔϊδιη Αοῃ. 00. ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. θδῦ. χωμῳ-. 

δήσει (1. ο. διδάξει) τὰ δίχαια. Νὰ. 384. ταύτας μουσοποιοῦσι. ΧρΘῃ. 

Αη. ὝἼΙ. 6. 4. ἀλλ᾽ ἡ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας; Τιγδβίατη Ῥ. 120, 29. 
ἀλλ οὕτως φχοῦμεν δημοχρατούμενοι ὥστε οἷο. Τιιοίδῃ. ῬΏὨΔΙ. Π: 1. εὖ 

τινες --- διχαίως ἢ ἀδίκως τυραγνοῦνται. Ἐϊππη.. 424. βροτοχτονοῦντες ἔχ 

δομῶν ἐλαύνομεν. ἸΒοογ. Ρ. 159. ἥχομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες περὶ πολέμου. 

Αδβοι. ἔππι. 221. οὔ φημ ᾿Ορέστην ἐνδίκως σ᾽ ἀνδρηλατεῖν. ΑἸΙΡῚ Ῥτο- 
Ῥτΐατη βαδπὶ σἷπι παροὺ σουραπὶ δημοχρατεῖσϑαι, αὖ ἴῃ ΡΙαῦ, ΒρΡ. 8588 Ὁ. 
τῶν πόλεων αἵ μὲν τυρἀννοῦνται, αἱ δὲ δημοχρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστο- 
χρατοῦνται. Ατρ. Ὥδπι. Οἵ. ΧΥ͂, συμφέρειν λέγων τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὸ 

δϑημοχρατεῖσϑαι τὰς πόλεις. ΟΟΥΤΙΡΘΠΔῸΠῚ ΒΌΒΡΙΟΟΥ πῶς δημοχρατοῦνται, 

ᾳφπαοιιοᾶο δἀιηϊπηἰβύσοπ αν (Απρ]ϊοθ, ΠΟῪ ὑπὸ γ ἅ16 β'᾽΄ΟΥΘΥΠΘ4), 
86. ΒΏ6 716 ἃ6 ΟΥΠΔΘΙΙΘΙ ἃ ὙἱΓῚΒ. ῬΟΡΌ]ΔΥΙΡῈΒ. 3 

ϑ'Ἴνοῖ. καὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν: ντὶ τοῦ τὴν ἡμῶν αὐτῶν. 

πολιτείαν ἐπιδείξας ταῖς συμμάχοις πόλεσι. τουτέστι διδάξας τοὺς συμμίά : 

χους ὡς χρὴ δημοχρατεῖσϑαι, εὔνους ὑμῖν αὐτοὺς ἐποίησεν. ᾿ἄλλως. ἐν 

ταῖς ἄλλαις πόλεσι τοὺς ἡμετέρους δείξας δήμους ὅτι δημοχρατοῦνται, 

χαὶ (461. ἀαὐ πιοχ 160. πεέίϑονται ἡ) ἄνευ τυραννίδος ἀλλήλοις πειϑόμενο 

048. τοιγάρτοι] Οἵ. ῬΙαῦ. αοτρ. 471 Ο. 494 ἢ). ῬΗδΘά. 82 Ὁ. οὔθ. ΤΉΘΟΟΙ 
Χ. 14. Οὐοηΐον τοιγαροῦν Υα5ρΡ. 1098, 

τὸν φόρον ὑμῖν ἀπάγοντες] ΟἿ᾽ ΝΡ. ΤΟΥ. εἰσίν γε πόλεις ἔων. αὲ νῦν 
τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσι. 

θ44. τὸν ποιητὴν τὸν ἄριστον] Αὐϊδίορῃδποιη. ΟἿ. Ῥδο. 779, 

ϑο,ιοῖ. τὸν ᾿ἀριστοφάνην. Τὶ. 
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θ45. Οἷ, Ἐαᾳ. δὅ10. νῦν δ᾽ ἄξιός ἐσϑ'᾽ ὁ ποιητὴς | ὅτι τοὺς αὐκαὺξ ἡμῖν 

Γ μισεῖ τολμᾷ τε λέγειν τὰ δίχαια. 

παρεχινδύνευσ] ΟἿ. Βα. 1064. τοῦτό γέ τοι Παφλαγὼν παρεχινδύνευσε 

μεϑυσϑείς. ἤδη. 99. ὅστις φϑέγξεται 1 τοιουτονί τι παραχεχινδυνευμέγον. 

047. ὅτε χαὶ ---Ἰ 1. ᾳ. ἐπεὶ καὶ ---.- 5΄ᾳαϊά ῃη. Οἷ, Ναῦ. 84. 

βασιλεύς] Ἄοχ ῬοΙΒΆΤΙΩ. 

«Ἰαχεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν] Ἰιοραΐοβ ϑραγίαπογαμη αἰοὶῦ δα ΤΟΡΘΠῚ 

ΟΠ ῬΟΥΙΒΆΓΤΠῚ ΠηΪ5505 ΒῈ 1ηἰξπτα })}6111 ῬΘΙΟΡ. 46 ᾿πηϑαημᾶα οαχτὴ 11118 βοοϊοίαϊθ 

 ΔγοΥθ5 ΑὐΠοπΊθη865. ΒΟΤΗ. Υ. Τπμῖο. 11. 7. 1θ]ᾳ 6 8610]. 

᾿ς βασανίζων] ἘΧΡΙΟΥ ἃ Π 5. 5010]: ἀχριβῶς ἐξετάζων. 

ο,ιοῖ. βασιλεὺς: ᾿ἀντὶ τοῦ ὃ μέγας ὃ Περσῶν. 

ἐξετάζων: ᾿ἀχριβῶς ἐξετάζων. 

048, ϑοῖίοί. πότεροι ταῖς ναυσί: Ποῖοι αὐτοὶ τῶν ᾿“ϑηναίων ἐν τῇ 
 γαυμαχίᾳ χρατοῦσιν. ἔϑος δὲ τοῖς βασιλεῦσι τὰ τοιαῦτα περιεργάζεσϑαι. 

᾿ς 649. τοῦτον τὸν ποιητήν] Π6 5ἰγιιοίατα οἵ, δα Ρ]. δῦ. 

᾿ ποτέρους εἴποι χαχὰ πολλά] {{{ὴ108 τη α]ύα τη 8]ἃ ἀἰχὶββού. ἈΠΡΊΪΟΟ, 
ὙΠΙΟΝ οὗ ὑπ ὕνγο τὖ γὰ5β οὗ σποπὶ 6 δᾶ βαϊᾶ 50 τ δὴγῦ δᾶ 

ὑπ] 65. 1. 6. παρ᾽ ὁποτέροις εἴη ὁ χωμῳδιοποιὸς, αὖ Ἰοαχαῖϊδαν ϑουῖρίον. 

1. Ατὶδῦ. Ρ. 895. Ῥιὸ πολλὰ τοροποπάπηῃ ἰογβᾶη πλείω. 

ϑαίιοῖ. ποτέρους εἴποι χαχὰ πολλί: ᾿Αντὶ τοῦ περὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ 

ἠρώτα τίνας διαβάλλει χαὶ χωμῳδεῖ. ἔφασχε γὰρ (ὁ τῶν πρέσβεων 

1]. Περσῶν] βασιλεὺς) ὅτι οἷς ἂν οὗτος ὁ ποιητὴς, τουτέστιν ὁ ᾿ριστοφά- 
γῆς, σχώψῃ, τούτους σωφρονίζεσϑαι χαὶ γίνεσθαι βελτίους. (τοῦτο δὲ 

χαριεντιζόμενος ψευδῶς λέγει.) 

Οδ0. βελτέους γεγενῆσϑαι] ΟΥ, ΡΙ. ὅτθ0. ὅτε βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. 

ϑοῖιοῖ. (τούτους γὰρ ἔφη: Τοὺς ᾿ϑηναίους δηλονότι ἐρωτῶν ὁ βασιλεύς. 
ταῦτα δὲ λέγει περὶ αὑτοῦ.) - 

ΟΌΙ. πολὺ νικήσειν] Οἱ, ΝῸΡ. 1385. τοῦτε σὺ νιχήσεις; ΦΕ. πολύ γε 
χαὶ ῥᾳδίως. 

Οὔ. ὑμᾶς --- τὴν εἰρήνην προχαλοῦνται] ὅο58 δὰ γνδοοῖὴ ἱπυῖῦδπί. 
 ῬΡ]Ιοοπι δοοιβαίίνιι, τοὶ οὖ ρϑιβοηδθ, δάβοϊβοιϊῦ γϑυθαπὶ προχαλεῖσϑαι, 
αὖ ἀπαιτεῖν, ἀφαιρεῖσθαι οἷο. Ἐφ. 706. τὰς πρεσβείας τ᾽ ἀπελαύνεις -- 

οὗ τὰς σπονδὰς προχαλοῦνται. ΤΉ. Υ. 857. χαὶ οὐ πολλῷ ὕστερον πρέ- 

σβεις παρῆσαν τὰ εἰρημένα προχαλούμενοι. ΤΥ. 22, οὔτε --- ποιήσοντας ἕὲ 

᾿προυχαλοῦντο. ῬΊαΐ. Ἐπίῃ. ὅ Α. αὐτὰ ταῦτα προχαλεῖσϑαι αὐτόν. Χρη. 
(γι. 1. 4. 4. ταῦτα προὐχαλεῖτο τοὺς ξυνόντας. Απδογοοπύ. 10, 26. προ- 

χαλούμενον φίλημα. ἰὐϑιςαΐίπ οϑὺ προχαλεῖσϑαι ἔς τι. 81. Τμῦο. ΤΥ], 19. 
“αχεδαιμόνιοι δὲ ὑμᾶς προχαλοῦνται ἐς σπονδάς. Ὑ1Ι. 18. οὐχ ὑπήκουον 

ἐς δίχας προχαλουμένων τῶν ᾿ϑηναίων. Ὁπάᾶθ. πἷο ἀπθ απο οἰ 5 Κῖτι5 

Ῥιοροηϊῦ ὑμᾶς “αχεδαιμόνιοι ᾿ς τὴν εἰρήνην προχαλοῦνται. 1)6 τὸ οὗ, 538. 

ΕΠ. 104. Τπυο. Π|. 72. Υ. 37. : 
ϑοίιοῖ. διὰ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς “αχεδαιμονίους: Ζιὰ τὸ ἔχειν ὑμᾶς τὸν ζριστο- 

φώνην ποιητὴν ἄριστον. 

 θῦ. τὴν 4ἴγιναν ἀπαιτοῦσιν)] Ἀδρίηδο. οοοαρϑἐϊοημθ πὶ ̓ πΐθυ ῬτδθοϊρὰΒ 

ὍΘΙΗ Οδιδα 8. Ἰηοθτηογαῦ ΤἸπιογ αἰ 108. 1. 199. ΠΠΜ. Τηβαϊα Αορῖπα ἃ" Αὐπο- 

"15: 



540 ΟΟΜΜΕΝΤΑἊΙΠΙΚΒ 

πΐθηβῖθαβ οαρία οὐαὺ ἃ. 467 (οἴ. Το. 1. 106. 108). Β611 μα7]ὰ5 ἱπιῖο,. 

Τιδοοδοιηο μη το ΠΟ Π6 πὶ 6185 ἃ0 ΑὐΠοηΙθηβθαβ ροβύυ!ανογταπί (ΤΠ πο. 

1..159}. ; 
ϑεθοῖ. χαὶ τῆς νήσου μὲν ἐχείνης: Τῆς νήσου ἐν ἣ τὰ χωρία “ἄριστο- 

φάνους, λέγω δὴ (δὲ) τῆς 4ἱγίνης. ᾿ 

004. ἀλλ᾽ ἵνα ---] ϑαρρίθπάπηι ἀπαιτοῦσιν αὐτήν. 

ἵνα τοῦτον τὸν ποιητὴν ἀφέλωνται) “Αὐμοπίθηβ68, δχρα]βῖβ Αθρίπο- 

ἰϊβ, ἷἰπ ΘΟΥΙΠῚ ᾿Π5.]Δ ΠῚ ΟΟΙΟΠῸΒ ΠΉΙΒΟΙηῦ ἈΡΥΌΒαῸΘ. βογΐθ αἰβίυ Πθδυτιπέ, 

Τπΐοι 608 απἱ βου 018. οϑβοηῦ Ῥδυίοῖροθ ἰαΐθβο ἤὰπο ρΡοθίδπη αἰοὶδ 

Βομο αβίο5. ΒΕ. Ῥγδθᾶϊα ἴῃ ἰπβα]ὰ Αορίπα, αὖ Ια ΠΟ Π], Ῥοββϑαϊββθ 

Οοπμϊοσαμη ἰαβίαϊασ ΤΠΘΟρΡΘΠ65. ρα 5080]. Ῥ]αῦ. Ρ. 391 Β. χατεχλήρωσε 

(χατεχληρούχησε ΜΌ]]16᾽. ᾿Ρ}56 πιδ]τη ἐχληρούχησε, 601]. 5680.) δὲ χαὶ τὴν 

“ἴγιναν, ὡς Θεογένης ἐν τῷ περὶ «Αϊγίνης. Οἵ, δουρίοτ. ΥἹῦ. Αὐἰδύ, ΧΤΙ. δ. 

οα. ΒοΙρκ. ὡς ξένον δὲ αὐτὸν ἔλεγε (διέβαλε «αὖ ἐγρώψατο δαὶ ἐδίωξε ὃ 86. 

ΟἸοοη.), παρόσον οἱ μὲν αὐτόν φασι Ῥόδιον ἀπὸ “ίνδου, οἱ δὲ 4ἴγι- 
γήτην, στοχαζόμενοι ἐχ τοῦ πλεῖστον χρόνον τὰς διατριβὰς ποιεῖσϑαι 

αὐτόϑι, ἢ χαὶ ὅτι ἐχέχτητο ἐχεῖσε, χατώ τινας δὲ ὡς (46]. Ὁ) ὅτε ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ Φίλιππος «Αϊγινήτης. Ηΐϊπο ἀηβᾶπι ΟἸθοηὶ ἀδίδηη ραΐθῦ ρϑυθρυὶπδθ 

ΟΥΡΊἶβΒ. ΠΟΒΕΓΟ ΘΧΡΤΟΡταπαδθ απο ἈΡΤΟΒ ἴπ Αθρίπδ ροββίἀογού. Ηπὸ 

οὐδ πη ΤΟΒΡΊΘοΓΘ νἱἀθέθυ ποϑῦτὶ ΔΘ] 5 ΒΕ ΡΟ]Π15 11. 640. πρὸς ὑμᾶς πρῶ- 

τον ἀπολογήσομαι,  ὅ τι παϑόντες τοὺς ξένους μὲν λέγετε ποιητὰς 

σοφοὺς, ] ἢν δέ τις τῶν ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ (Α1Π6η15) μηδὲ ἕν χεῖρον φρονῶν 1 

ἐπιτιϑῆται τῇ ποιήσει, πώνυ δοχεῖ χαχῶς φρονεῖν, οἷο. “Ἔχ 8 γϑυθὶβ᾽. 
Βομο] βία, δηθ πίον τϑοῦθ οΟ]]θρὶῦ ΑὙἸβῦο ΡΠ ΠΘΙὴ ΟἹ πο ππὶ [π͵886 Αθοὶπϑῦϊ- 

ὁὰπη απο ἀϊδογίθ ἐθϑύαϊαν ΤΠ Θορθη65. 80 50}0]. ΟἸΑΥ. Ῥ]αὔοηΐβ πηθτη οὐ 8 
Ῥ. 331. ε(. ΒΕΚΚ. Βφορπέϊουβ ΒοΠο]]αβῦδθ ΘΟ ΘΠ 1 δῦ πὸ ΑΥὙἸΒίορ ΠΆΠΘΠῚ 
504. Ο(Δ] 5 ταΐατη ΠΙβυσ οπθιη οἰ θυ πο τη (101 Αοριπούϊοαμη: 46 10 ΘΥΓΟΙΘ 

αἰχὶ ἴῃ φυόοθιηῖο δηποία οππμ." ὈΙΝῸ. 6 Αδρίπδθ αἰβυυ θα οη8 χλη- 

ρουχικῇ οἵ. ῬΙαῦ. Ῥεγ. 84. καὶ χληρουχίας ἀνέγραψεν (Ῥ6110165)" «4 γενήτας 

γὰρ ἐξελάσας ἅπαντας διένειμε τὴν νῆσον “ϑηναίων τοῖς λαχοῦσιν. 

τοῦτον τὸν ποιητήν] Ιρβὰπ| αἰοὶ οοηβίαῦ ΑὐἹδίορ μϑπθπὶ οὐ βρϑοίαξουθιβ 

πα ]οανί, αἀπδηαπᾶπι (1115 γδ!ϊ ποτηΐπο Πᾶθο ἴθ α]ὰ ἀοοθιθίασ. Ααθοὸ ἴδπιδ 
67]5. 7181τὴ ἱποϊαυπογδῦ. 

Β'οῖοῖ. ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτον τὸν ποιητήν: Ἐγγὺς αὐτῶν λάβωσιν. (ἐντεῦϑεν 

τινὲς νομίζουσιν ἐν ΑἸγίνῃ τὰς κωμῳδίας ποιεῖν τὸν ᾿Δριστοφάνην διὰ 

τὸ ἐπενηνοχέναι αὐτὸν “ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτον τὸν ποιητὴν ἀφέλωνται᾽᾽ τὴν 

“Αἴγιναν, οὐχ ὑμᾶς. ταῖς ἀληϑείαις εἰς ἦν τῶν ἐν τῇ νήσῳ χληρουχησάν- 

των. οὐδὲν δὲ ἐχώλυε χαὶ ἑτέρωϑι συγγράφειν, εἰ ὑπὸ «Ἱαχεδαιμονίους. 

ἡ νῆσος ἐγεγόνει. ᾿ἄλλως. οὐδεὶς ἱστόρηχεν ὡς ἐν «Αϊγίνῃ χέχτηταί τι 

(ἐχέχτητό τι γ6] β'τηρ]. ἐχέχτητο) ᾿“ριστοφάνης, ἀλλ᾽ ἔοιχε ταῦτα περὴ 

Καλλιστράτου λέγεσϑαι, ὃς κεχληρούχηχεν ἐν Αἰγίνῃ μετὰ τὴν ἀνάστασιν 

«Ἱἰγινητῶν ὑπὸ ᾿1ϑηναίων.) 

θδῦ. ἀφῆϑ᾽1 ὅ. αὐτόν. 

χωμῳϑδήσει τὰ δίχαια)] Οἵ δ00. τὸ γὰρ δέίχαιον οἷδε χαὶ τρυγῳδίι 

Ποάάο δαΐοπι, ἡπδῦα ἀοςοθνῖῦ, ἀϊοοῦ, Λωμῳδήσει ἰάοπι δυο ἰδ γᾺ] 
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-. «αοὰ διδάξει (060. 6008.). Οὗ, δὰ 042. “Ηοο δοάθπι βθηδὰ αϊούπμι οὐ - 

αουπ αὰ0 εἰπεῖν τὰ δίχαια 045. λέγειν τὰ δίχαια Ἐαᾳ. δ10. ΕΠΜ. 
Τιγβῖαβ 102, 40. βοηϑῆσαι Καλλίᾳ τὰ δίχαια. 894, ὅ, ὑμῶν δέομαι --- 

βοηϑεῖν αὐτοῖς τὰ δίκαια. 

6000. Οἷ, απ. 1064. τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν ] ἔστι διδάσχαλος ὅστις 
φράζει (φράζη ᾽), τοῖς ἡβῶσιν δὲ ποιηταί. [ πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς. 

θὕ7. ϑωπεύων] Οἵ. Εᾳ. 48. ἤχκαλλ᾽, ἐϑώπευ᾽, ἐκολάχευ,, ἐξηπάτα. , 
᾿ς ὑποτείνων] 1. 6. ὑπισχνούμενος (ῬΙιοῦ. ν». 091, 0.). ΑΠρΊΪοΘ, ἢ ΟἹ ἀϊπρ 

οαὖ, ΡΙοσΤ βίη ρ, ΟΥ, Ἠοτγοά. ΝΠ]. 168, ὑποτείνοντας τὰ ἐμπόρια συνε- 
λευϑεροῦν. Τπαο. ΥΠΠ. 48. ὑποτείνοντος αὐτοῦ (50101: ὑπισχνουμένου) 

Τισσαφέρνην --- φίλον ποιήσειν. ἸΒΟΟΙ, ». 1009 Ε΄ οἱ δ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον 

ὑποτείνουσιν. 

μισϑούς) Μογοθᾶο5 109 Προ ΤΟΥ Θηβοπι (ἡλεαστικὴν) οὔ ΘΟ ΠΟΙ ΠΆ]6πὶ (ἐχχλη- 

σιαστικήν). ΟἿ, 50}0]. δὰ Ἐπ. 255. ο8βΡ. 084, αῃ. 140. 

ἐξαπατύλλων] Οἷ, Βα. 1144. ἐξαπιατύλλειν. Ἐοτπια αἰἸπηἰτ{γὰ ΟΟΠἾοῸ 

[ουτπαΐα. ὅ1ὸ μοιμύλλειν ἃ μοιμυᾶν, βδύλλειν ἃ βδεῖν, χοικύλλειν, δὲρ- 

χύλλειν, ὀγκύλλεσϑαι (Ραο. 406.), δερμύλλειν (6101. Νὰ. 782.), ἡβυλλιᾶν, 
πλανύττειν (Αν. 8.), οἷο. ΟὐΟΠΐοΥ οὐΐδι αἰπηϊηνύϊνα ἴῃ υλλοὸς οὐ ὕλλιον 

οΧχοιπϊα. Ααϑάρυλλος παροὺ ῬΙαύο οοπιῖοιβ ἃραἃ Αἴπρη. 110 1). χαϑα- 

ρθύλλως Οταϊίπιβ. ἰδ14. 990 Β. 

ϑοϊιοῖ. (οὐ ϑωπεύων: Οὐ κολακεύων, οὐχ ἀπατῶν.) 
οὔϑ᾽ ὑποτίνων: («Ῥαίνων") οὐδέ τισι μισϑὸν διδοὺς, ἵν᾽ αὐτὸν ἐπαι- 

᾿ ψγέσωσιν. 

θῦ8. χατάρδων»] ΟἿ. ᾳ. 90. τὸν νοῦν ἵν᾽ ἄρδω. Ῥὶπά. ΟἹ. ΧΙ. 109, μέλετι 

πόλιν χαταβρέχων. Ἰδίμπι. Υ, 09. τὰν ἱαλυχιαδὰν δὲ πάτραν Χαρίτων 

ἄρδοντι χαλλίστᾳ δρόσῳ. 
ϑοϊιοῖ. οὔτε χατάρδων: (Καταχέων ὑποσχέσεις. ᾽ἄλλως. οὐ) χκαταβρέχων 

ὑμᾶς τοῖς ἐπαίνοις ὡς φυτά. 

09 5ᾳ. Επσ ρΙαἰ5. Ἰοοὶ ἰπϊζαῦϊο, αἱ βου ρβοσαῦ πρὸς ταῦϑ' ὅ τι χρὴ 

(χοῇ 9) καὶ παλαμάσϑω | χαὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχτωινέσϑω" } τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ 

ἐμοῦ χαὶ τὸ δίκαιον ξύμμαχον ἔσται, ] χοὺ μή ποϑ'᾽ ἁλῶ χαχὰ πράσ- 

σων. Τηΐθρητπ ἸΟΟῚ., ΟΠΙΪΒ50. ΠΟΙΏΪΠῸ ἃιιοΐουβ, οἰζαηῦ ϑα]4ἃ85 ν. παλα- 

μᾶσϑαι. εὖ ΟἸοπηθη5. ΑἸοχ. δύτγομι. ΥἹ. Ρ. 0170 Β. γουρὰ πρὸς ταῦϑ᾽ --- μετ᾿ 

ἐμοῦ οἷϊαῦ Οἴοοτο Ερὶβὺ. δὰ Αὐῦ. Ὑ1Π1. 8., οὖ τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ Ἰρ]ά., 
ΥΙ. 1. ἸΙύαᾳυθ ἰσδβοαῦαν ααἱ γο]οὺ. Ῥαύϊὰγ: τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ᾽, 
ΟΌΒαΠΘ ποιηΐμο δαοίουϊβ οὐ 116. Ἐχ ἀπὸ ϑυϊάα (ν. ἁλωτὸν) αἰδοίτητιβ Εἰασὶ- 

Ῥὶαῖβ Βᾶθο ο5806. [)6 ΟἸθομὶβ ᾿πἰμη]οι τὰ οἵ, ἃ 900. Βοβρίοῖῦ, ορίποι. δᾶ 

ΟἸοοπῖβ ππδο τ! παύϊομ 5, ααἰ ἐπα πδπι ΡΟ ΘΡΥΪΠ ΠῚ ἈΓΡΊΙΘσΘ ΟὐμηἸ απ γο]]οῦ, 

πὸ φΡοβύθῳ οἱ οοπιορϊαβ ἀοόθγθ Ἰἰοογοῦ. ΟἿ, 56}Π01. Αοῃ. 9.78. χαὶ ξενίας 

δὲ αὐτὸν ἐγράψατο χαὶ εἷς ἀγῶνα ἐνέβαλεν. 
πρὸς ταῦτα] Ῥτοϊηάοθ. Τίβάθπι νυ 8 ἱποὶριὺ πνῖγος Ῥδο. 70, αὖ 

Οαπομοϊύ ΜΏ]1οι, πρὸς ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ᾽ ἐμοῦ οἴα. “ΒοΡ!. Α1]. 971. 

πρὸς ταῦτ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν κενοῖς ὑβριζέτω. ἘΠ. 820. πρὸς ταῦτα. καινέτω 

τις, εἰ βαρύνεται. Οεα. Ἀ. 420. πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα χαὶ τοὐμὸν 
στόμα Ι προπηλάκιζε. 848. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις, ϑυμοῦ δι’ ὀργῆς ἥτις 
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ἀγριωτάτη. Οφᾷ. Ο. 966. πρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλῃς." (Βο:Ρ1.) 
Επτ. Ετ. 088. πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανον. 

παλαμάσϑω] Μο]ϊαύίατν. Οἵ, Ῥαο. 94. τόλμημα νέον παλαμησάμενος. 

Ὑ6βρ. 044. παντοίας πλέχειν παλάμας. Χοηῃ. Ογτ. ΤΥ͂, 8. 17. ταῖς χερσὶ 
παλαμᾶσϑαι τὸ δέον. ᾿ 

ϑοῖιοῖ. (πρὸς ταῦτᾳ Κλέων: “ιπλῆ χαὶ εἴσϑεσις εἷς τὸ χαλούμενον 

πνῖγος χαὶ τὸ μαχρὸν, χαὶ αὐτὸ ἀναπαιστιχὸν, ὥσπερ χαὶ ἡ χαταχλεὶς,, 

ἐχ διμέτρου μὲν ἑνὸς τοῦ τελευταίου χαταληχτιχοῦ, ἀχαταλήχτων δὲ ἕξ, 

ἐπὶ τῷ τέλει τῆς παραβάσεως παράγραφος. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ τοῦ πνίγους.) 

661. τὸ γὰρ εὖ] 86. ἔχον. Τιοοαίο ὑταρῖοα ΑΘβ6ῃ. ἂρ, 1690. τὸ δ᾽ εὖ, 

γιχάτω. 8349. τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη. Ἐπι. ΗδΙο. 044. τὸ γὰρ εὖ τοῖς ὕμνοισιν 

ὑπάρχει. Τρῖι. Τ΄. ὅδο. τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ ὧδε γίγνεται. Ἐν. 287, 16. 

τοῦ γὰρ εὖ τητώμεγος | οὐχ οἶδεν. ϑορῃ. ῬΠΙ]. 1149. (Τοοὰ5 ἀαθ1ι5). ΗΐῸ 

γΘΥΒΙ5. Οἰδαύτν Απἰοπῖπο (μη). Υ11. 38. 

0602. χοὺ μή ποϑ' ἁλῶ] ΑΠΡῚ. ἃπα ΠΟΥΘῚ 5881] 1 Ὀ6 ουπᾶ. )6 
ὀοπδύχποίίοπο οἵ. γ68ρΡ. 594. χοὺ μή ποτε --- ἀποπάρδω. Ῥδο. 1904. οὐ μὴ 

᾿πιλάϑη ποτ΄. Αγ. 401. τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον παραβῶμεν. Τ,γ5. 

903. χοὐὺ μή ποτ᾽ ἄλλη σου χύων τῶν ὄρχεων λάβηται. 402. τὸ γὰρ ἀργύ- 

ριον τοῦτ᾽ οὐχέτι μὴ χαϑέλωσιν. 104, χοὐχὶ μὴ παύσησϑε τῶν ψηφισμά- 

των τούτων πρὶν ἂν οἷο. Ῥαο. 1057. 1220. ΤῊ. 1100. Ὥθιῃι. 46 ΟΟΥ. 246. 
οὐδεὶς μηπόϑ᾽ εὕρῃ. Ῥ. 180. οὐ μή ποϑ᾽ εὕρῃ τοὺς ποιήσοντας. ῬΊαῦ. 

Ἐρίη. 980 Ὁ. οὔποτε μὴ τολμήσῃ. Ἰιδαρο. 942 Ο. τούτου γὰρ οὔτ᾽ ἔστιν 

οὔτε ποτὲ μὴ γένηται χρεῖττον. Ἐπ. ΟΥα]. 0106. ἀλλ᾽ οὔτι μὴ φύγητε --.. 
ΞΡ... ΕἸ. 1029. Ορᾷ. Ο. 408. ῬΙυτίπηα οχ ἰγᾶρ 1015. ΘΧΘηρ]ἃ Θοπρβϑὶὺ Ε]τη5- 
1οῖὰ5 δ ϑοόορῃ. Οϑα. Ο. 1177. Οδίθγαμι ΕυρΙ 65. αἰχοσαῦ οὐ μή ποϑ᾽ ἁλῶ, 

χαχὰ πράσσων. Υ. ϑαϊα. ἴῃ ἁλωτόν. ; 

009. περὺὴ τὴν πόλιν --- δειλός] Οἵ, 090. ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν ὄντα Ιαραϑῶνι 

περὶ τὴν πόλιν. ῬῚ. 08. περὶ τὸν δῆμον" χαὶ τὴν πόλιν εἰσὶ δίκαιοι. 

Ἐᾳ. 764. 812. 

0604. λακαταπύγων] Οὗ, ν. παγχαταπύγων Τι,γ8. 187. λάσταυρος ΑἸΟ. 
Ἐπ: Ὁ. 

Θ06. δεῦρο, ΠΙοῦσ᾽ -- ᾿χαρνιχή] Οἷ, Βδη. 1806. δεῦρο, ἸΠοῦσ᾽ Ἐὐριπί-, 

δου. Τ,.Κγ8. 1298. Πῶκ μόλε άχαινα οἷο. Οτδΐη. 11, 144. ἔγειρε --- Μοῦσα, 

Κρητιχὸν μέλος. Οὐοπδίτιο δεῦρο ἐλϑὲ, Μίοῦσ᾽ ᾿ἀχαρνιχὴ, φλεγυρὰ, οἴο., 
Μιυβὰπι ΑΘΠΔΥΠΘηβθ ἰηγοσαῦ ΟΠοσιι5. Αρίθ δαΐθηι ἴῃ ᾿εἶβ Ἰοαππηίαῦν αὖ 

ἀνϑραχεῖς ἈΘΠΔΥΠΘΗΒΒΒ. 
φλεγυρά] ὃ. οὖσα, οὰπὶ ἐλϑὲ οοῃβίσαθηιμμ. ΔΠρΡΊΪΟΘ, θα Ἶ ἢ Ρ᾽, 

ἀγταἀοηῦ, Ὀτ15Κ. Ηρβυομΐαβ, φλεγυρά" ὑβριστιχὴ, λαμπρά. ΟΥαῦπι8Β 
ἀρὰ Αἰμθη. ὙΠ|. 844 Ἐὶ “άμπωνα, τὸν οὐ βροτῶν 1 ψῆφος δύναται φλε- 

γυρὰ } δείπνου φίλων ἀπείργειν. 1 νῦν δ᾽ αὖϑις ἐρυγγάνει" 1 βρύχει γὰρ 

ἅπαν τὸ παρὸν, ] τρίγλῃ δὲ χἂν μάχοιτο. 

ϑοϊιοῖ. (δεῦρο Μοῦσα: “]Πιπλὴ χαὶ ἐπιρρΉΜΒΣΗΝΝ συδυγίδε ἧς αἵ μὲν 

μελιχαί εἶσι κώλων ια΄ παιωνιχῶν, ὧν τὰ μὲν πρῶτα γ' τρίρρυϑμα, 

δὲ δ΄ δίρρυϑμον. εἶτα ἐν εἰσϑέσει τετρώρρυϑμα δύο. καὶ ἐν ἐχϑέσει τρίς 

μὲν δίρρυϑμα, ἕν δὲ τρέρρυϑμον. 
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᾿ς φλεγυρά: “αμπρὰ, φλέγουσα, λάμπουσα, ἢ ϑερμὴ διὰ τοὺς ἄνϑραχας. 

006. ἔντονος] Υ ΘΒ 65. Ξ'6Π01: ἀντὶ τοῦ ἰσχυρά. 1. 4. ἐντεταμέγος. 
ΟἿ «α 614. Τῇιο. Υ, τ0. ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες. Ἠοτγοᾶ. ΤΥ]. 11. 

γνώμας --- ἐντόνους. ᾿ὰπν. ΗΐρρΡ. 117. ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων. 

 Χοη. Αη. ΥΠ]. ὅ. 7. ἐντόνως ἀπήτουν τὸν μισϑόν. 8. 1πιο. Ἐν. ΧΧΙΙ. 10. 

Ο εὐτόνως (]. ἐντόνως) χατηγοροῦντες αὐτοῦ. Ῥ]αῦ. ΤΠρδοῦ. Ρ. 179. Α. οἱ 

 ἔντονοι καὶ δριμεῖς. ϑοΡῃ. ΕὟ. 722, οἱ μαργῶντες ἐντονώτατοι. Ῥταϊϊπαβ 

δρυὰ Αἴπεπ. 024 Ε. μήτε σύντονον δίωχε, μήτε τὰν ἀνειμέναν ᾿Ιαστὶ 

μοῦσαν. ῬΟ]]. ΤΥ. 102. ἔντονα ὀρχήματα. ΟἿ. οὔϊαιη ΝΡ. 1154. βοάσομαι 

τἄρα τὰν ὑπέρτονον βοάν. 

Θ607. οἷον ---Ἴ Ταπύο ἱπιροῦα νοπΐ, Μιιβδὰ ΑΟΒΔΥ ΘΗ 518, απ δὴ ο 

ἔαν1118 ϑαγριῦ ἔΠΡ6110 ρίζα. Τιοσαπηΐαν ΔΟΠΔΥΠΘΉΒ5685. τπὖ ΟΔ7- 

Ῥοπαυ]!. 
πρινίνων) 8300]: ἡ γὰρ πρῖνος ξύλον στερεόν. ΟἿ. δα 180. ἤδη. 809. 

σὺ δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησϑεὶς βοᾷς. οἴϊαιη ο58ρΡ. 583. δ, 

ϑοῖιοῖ, πρινίνων: ἀντὶ τοῦ ἀγροίχων, στερεῶν. ἡ γὰρ πρῖνος ξύλον 
στερεόν. 

θ08. φέψαλος ἀνήλατ᾽] Υ 65ρ. 227, πηδῶσι χαὶ βάλλουσιν ὥσπερ φέψαλοι. 
ΓΤ γ5. 107. φειψάλυξ. ΑὐΟΒ1]1. ἘῪ. 61. πυρὸς δ᾽ ἦν αὐτῷ φεψάλυξ. 

βοθιοὶ. φέψαλος: Σπινϑήρ. ᾿. φέψαλος χαὶ φεψάλυξ σπινϑὴρ ὁ ἀνα- 

φερόμενος ἐχ τῶν χαιομένων ξύλων. Υἱοῦ, 
0609. διπίδι] Ε]Δ4)06110. ΟΥ, 887. ἐξενέγκατε] τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο 

χαὶ τὴν διπίδα. ἘκΡα]. ὁοηι. ΠΠ. 242, ῥιπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλακας “Πφαίστου 

χύνας. πᾶ γοιθὰπὶ ῥιπίζειν. ἘΠ]. 841, τὰ τεμάχη ῥιπίζεται. οὖ τηθϊὰ- 

Ρουθ ἤδη. 800. ἢ στάσιν ἐχϑρὰν --- ἀνεγείρει χαὶ ῥιπίζει. 

ϑΘοῖιοὶ. οὐρίᾳ διπίδι: Τὴ τοῦ ἀνέμου «τρορᾷ. (λέγει δὲ) τὸ πρὸς κίνησιν 
πνεύματος ἐπιτήδειον, ὃ ἡμεῖς διπίδιον καλοῦμεν. 

010. ἐπανϑρακίδες} ΟἷἮ, ἌοΒρ. 1127. Βὺ, 800. ἐπανϑραχίδων ἅλμην. 
τὐεπαιο ἐπανϑραχίδες οὐ ἀπανϑρακίδες (Ὁ) ἴῃ ρ]ο5818. παθοῦ Ἡδβυο ἶα5. 
γοΥθαπι ἀπανϑρακίζω Ἰορίθαν Αν. 1640. αη. δ0ύ. 

ϑοϊιοῖ. ἐπανϑραχίδες: «“Ἱεπτοὶ ᾿χϑύες ὀπτοί. πάντα δὲ τὰ ἐπὶ ἀνθρά- 
χων ὀπτώμενα ἀνϑραχίδας (ἐπανϑο. Ὁ) ἐχάλουν. 

ΟΥ1. Θασίαν] ὅς. ἅλμην. Οταϊίπη. ἂρ. Αἴπρη. ΤΥ. 104 ΒΕ. (11. 17.) εἶδες τὴν 

Θασίαν ἅλμην οἷ᾽ ἄττα βαὔζει (παφλάζει). Νοβίογ ΒῪ, 3806. ὦ χαχοϑαί- 

μων ὅστις (απο ἥτις) ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων ἀπεβάφϑη. Ν68ρ. 1615. 

ἅλμην χύχα τούτοισιν (τοῖς χκαρχίνοις), ἢν ἐγὼ χρατῶ. Ἐν. 200. ἩΘΒγΟΙἶπ5, 

Θασία ἅλμη" εἰς ἣν ὄψα ὀπτώμενα (ὠπτημένα ) ἔβαπτον. ΑἴΠποπ. ὙΠ]. 

8298. τοὺς γὰρ εἰς τὸ ἀπανϑραχίζειν ἐπιτηδείους ᾿χϑῦς εἰς ἅλμην ἀπέ- 

βάπτον, ἣν καὶ Θασίαν ἐκάλουν ἅλμην. 

᾿ς ἀγαχυχῶσι) Οἵ. ΡΙ. 802. Κύώρχην --- φάρμαχ᾽ ἀναχυχῶσαν. ἤδη. 511. 

᾿χῷνον ἀνεχεράννυ (ἐνεκεράνγνυ Ὁ). 
λιπαράμπυχα)] Βασούο αὐϊξαν οομηΐοιβ. αἰ Ὑγαιη ὈΪ]00 οριὑποῖο, απο π1}}1] 

Ο ]πα 11 βἰρπιποαῦ ἀπᾶπι λιπαράν. Μίναμοσύνας λιπαράμπυχος αἰχὶῦ 

Ῥίπάδγιβ Νθηι. 11. 22, ΒΕΌΝΟΚ. ιδᾶβὶ χρυσώμπυχα. Ἡροβὶοα, ΤῊ. 916. 
 Μιοῦσαι χρυσάμπυχες. Ῥὶπᾷ, ΟἹ. ΥἼ]|. 04. χρυσώμπυκχα --- Τάχεσιν. Ἰϑῦπηι. 
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844 ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΠΙΞ ῃ 

1. 1. χρυσαμπύχων --- Μοισᾶν. Ἐπ’. Ηθο. 466. χρυσέαν ἄμπυχα. Ἰιοααϊ- 
ἴπν οτηδίθ οὖ ρορίϊοθ ἀθ Τ μβαβῖα τη αγ]ἃ ῬΟΙ ῬΙΟΒΟΡΟΡΟοΙΔη απᾶϑὶ ἀθ ΡῈ 6118 

ΤΠδβίω οοιηρία οὗ ἴουτηοβᾶ. (τ ποίϊο οοηγθηϊ οὐϊδπὶ γοῦρθαμπι ἀγαχυχᾶν 

(νυ. Εᾳ. 1286.). Ι[μ81 δαΐθπι ἰπβιίαθ ΤΠᾶΒΟ Ῥγορύου. ἐδοππαάϊ αΐθμι ἐὐϊθαΐϊ, 

οριὑπϑίπιῃ λιπαρὰ Ὁ ΤΠΘοουο Ερρυ. ΓΧ. ἀρίθ τποποῦ ΜΙ6Π611. Οἵ, Βοίαα, 

θοτη, ΠΠ|. δῦ. ἅλμῃ τε λιπαρᾷ παρατίϑημ᾽ ὀρίγανον. Ἀχϊοπῖο. ὁοπῃ. 1Π, 692, 
ἢ τῆς ἀγρίας ] ἅλμης νάματι σῶμα λιπάνας. Ῥιπᾷ, Ῥγᾷμ. 1Π| 89. χου- 

σαμπύχων --- Μοισᾶν. Ἰδβῦμπῃ. ΥἹ. 100. χρυσοπέπλου Μιναμοσύνας. ἘῪ. δ. 
ἢ τὰν χυανάμπυχα Θήβαν. 6. τὰς χρυσάμπυχας -- -Ὥρας. Ἐτ. 45. Σεμέ- 

λαν ἑλικάμπυκα. Ἐπτ. ῬῆοΘοη. 175. λιπαροζώνου --- “λίου. ΑΘΒΟΒ απ. 

806. λιπαροϑρόγοισιν --- ἐσχάραις. Ἠεδβοά. ΤῊ. 901. λιπαρὴν Θέμιν. Ἠοτη. 
11. σ΄. 382. Χάρις λιπαροχρήδεμνος. τ΄. 120. χεφαλῆς λιπαροπλοχάμοιο. 

Ιποοτῦ, ἴον. Εο]. 1. 6. 12, λιπαροθϑρόνους τ᾽ ἀδελφὰς “1ἰχαν χαὶ --- Εἰρά- 
γαν. ῬΙμᾶ. ΟἹ. ΧΠ]. 157. λιπαρὰ Μαραϑών. ΤΏοοον. ΧΥ͂Π. 67. “Ζᾶἄλον. 
- χυανάμπυχα. ὉΠΟΥ͂ ἴογθ ΤΉ βιη. 85ῦ. χαλλισεώάρϑενοι δόαι (Ἐ1.). 
ΝΡ. 1025. χαλλίπυργον σοφίαν. Ἐπ. 28, «Ἱωροῖ συχοπέδιλε (απδ8ὶ χρυ- 
σοπέδιλε). 

βοΐ, οἱ δὲ Θασίαν ἀναχυχλῶσιν: Οἱ μέν φασι λείπειν τὸ λάγηνον, 
ἐπεὶ χαταχρίονται πίσσῃ τὸ στόμα" οὐ πιϑανῶς, οὐδέπω γὰρ τότε Θάσιος 

οἶνος ηὐδοχίμει παρὰ ᾿4Ἧϑηναίοις. οἵ δὲ ὅτι Θάσιαι τινὲς δαφανῖδες 

λέγονται. λέγει δὲ τὴν ἠρτυμένην χαὶ βρασσομένην. οἱ δὲ Θάσιόν φασι 

βάμμα λέγεσθαι ἐχ (ἐπὶ Ὁ) τῶν ἀπὸ πυρὸς ᾿χϑύων. Ἰδίως Θασίαν ἐχάλουν. 

Κρατῖνος “εἶδες τὴν Θασίαν ἅλμην." οἱ δὲ τὴν λεγομένην ϑερμοπότιδα 

ἢ Θασίαν ζωμάλμην, εἷς ἣν ἀπέβαπτον τὰ ἠνθραχωμένα τῶν ἰχϑύων. 

λιπαράμπυχα: Φιάλην Θασίου οἴνου πεπληρωμένην. (ἄμπυξ δὲ λέγεται 

τὸ περιέχον. νῦν οὖν τὸ πῶμα τοῦ ἀγχείου λέγει. χαὶ λιπαρὸν μὲν διὰ 

τὸ ἡδὺ τοῦ οἴνου, ἄμπυχα δὲ παρὰ τὸ σχεπάζειν καὶ καλύπτειν τὸν οἶνον 

χαταχρηστιχῶς.) 

ΘΥ2. οὕτω --Ἴ Οὐπδίχιιοίίο οδὺ οὕτω σοβαρὸν μέλος --- λαβοῦσα ἐλϑὲ 
ὡς ἐμὲ τὸν δημότην. “. 

θ01738. σοβαρόν] ΟΙἸαύαμι, ταρὶάπιῃ. Αῃρ]οθ, 1 185Κ. Οἱ, Ῥδο, 944. 
σοβαρὰ --- αὔρα. 

014. ἔντονον] Υ ΘΟ! οι θη ὕθτη. Οἱ, θ060. Ῥταύίμαμι ἃραᾶ Αἴμποη. 024 Ἐ'. 

σύντονον --- μοῦσαν. 

ἀγροιχότερον] Οἵ, Εᾳ. 808. εὖἶϑ᾽ ἥξει σοι δριμὺς ἄγροιχος. 41. ἄγροικος. 

ὀργήν. ῬΙ]αῦ. Ἐπύμγ ἃ. 288 Ε. ἀγροιχότερον --- εἰπεῖν. Ἐγαβῦ. 180 Ε΄. ἢ ἀγροι- 

χότερόν ἔστιν ἐρέσϑαι; ΟΥ. 107 Α. παραίτησιν --- τοῦ δέοντος ἄγροι- 

κοτέραν. αοτρ. 402 Ε΄. μὴ ἀγροιχότερον ἡ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν. 486 Ο. δ09 Α. 
ΑΡΟ]. 520. δέγαΐοῃ. οοιμη. ΤΥ, 5640. ἀγροιχότερός εἰμ᾽, ὥσϑ᾽ ἁπλῶς μοι 

διαλέγου. Αγϊδῦ, ΕῪ. δῦ2. δεώλεχτον --- ὑπαγροικοτέραν. ϑογὶρύπτα ὕδπιθπ,ς 
ἀγροικότονον ἀοίομαϊ! μοββθ νυἱάοαΐαν ΝῸΡίαμη νοῦϑὰ 1164, βοάσομαι τἄρα 

τὰν ὑπέρτονον βοών. 
ϑολιοῖ. (ἀγροιχότονον: Πρόϑυμοι γὰρ οἱ ἄγροιχοι εἷς πᾶσαν πρᾶξιν, 

χαὶ εὔτονοι.) 

0τῦ. ὡς ἐμὲ --- τὸν δημότην] Οἵ. 333. ὁ λάρχος δημότης ὅδϑ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 

Τρδβ6 θῃΐμι ΟΠοσιΒ οχ ΛΟ  πΘηΒίθτι5. ὁ  θΟΠ ΑΓ 1Ϊ8 οομδίαί, 
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676. ΟΠονιβ δὰ Ῥοραϊαμη ΘΟμγοῖβα5 (6 56. νοῦ ἴαοϊῦ. ΒΕ. [πῃ Ποὺ 

Θποτο Ῥοθίδ οδιιβᾶπι οὖ ραύγοοί ηΐπιπ 5.501 10 Οἰν] 1 ΘΟΙ αἱ Ῥ1Ὸ Ρδύγϊα 

ἀποπάδμι, ῬτΆΘΟΙραΘ δάνοιϑιιθ Μθ05., [ουοΥ Ῥαρυανογαπῦ, παπὸ ἀαΐθπι 

βύϊροηαϊα. οπηουτϊ ΟΡ βοπθούαϊθπι ἃς ἱπῆγπηὰ8 ὙΠῈ8. 11} 1016 νου] 0} 61. 

προ ραηύ. Ῥἰβιβίγαι αᾳαϊάθιη Ἰορ (ΡΙαῦ. 50]. 51) Ῥθη6. φῬχονίϑιιη ογαὰῦ αὖ 

ῬΒΠΟΟ βυμηρῦι Δ]ΘΥΘηθαΥ (αἱ να]ποῦὰ ῬτῸ ραύτα Ῥαρπδηῦθ5. ΔοΘορ ββοηΐ, 

᾿ς Ββθα ρμτΟρ΄ο" ΤΑΡΆ] τη ἱπιρούθη πη οὗ ᾿π]α πὰ 8. Π]Θ.ἸΟσ πὶ 1πν ϑυϊ ρ]0}68 

οςς βᾷ0μθ δροίϊδοραῦ αὖ Ῥομθἤοϊο 1110 ᾿πηπηουϊῦο ὀχ! πἀουθηύαν γϑίθσδηΐ τ} 10688. 

᾿ς Τίδηαθο 50} ΡῬθιύβοπᾶ ἰρβοόῦαμη ΘΌΘΥΪα. ΟΟΠΙΪΟΙ8. γαύθγοϑ ᾿ἰϑίοϑ ΤΟΙ. ]1οὰ 0 

᾿ς φιορυρπδίοτοθ ίαραϑωνομάχας πὸ πιο {πγΡΙῦοῦ πθρ]]ρὶ οὐ ΠΠΠΡι5 

᾿ς γιυθ]οῖβ (γραφαῖς) ᾿πρ]]οανῖ, ἰπ ἀαἰθ8 ὀλιδὰ ΘΟΤῚΠῚ ΔΘΟΙΟ ΒΘΥΘΙΤΤΒ 

ἢ ἱπγοβυροίαν, 5 ξυνηγόρους οὐϊδπι ΔΑΟ]οΒοθηΐοβ αϊοθηαϊ οορία νὰ]οηῦθβ 

Ζ 
ΟΡΡοβίίοβ βῖδὶ μαθοσο: τᾶ ἤθυϊ τὖ ΠΙΪΒΟΥΒ ᾿η0418. νοχϑηῦιν οὐ Ἰπαϊοῖο 

τη] 01 οἸηπΐηο δ ἀοβρογαπύϊιι τοαϊραμίαγ. 

οἱ γέροντος οἵ παλαιοὶ] οπι. Οᾶ. γ΄. 432. παλαιοῦ --- γέροντος. τ΄. 840. 

Ν γρηῦς --- παλαιή. 

γ μεμφόμεσϑα τῇ πόλει] Οἵ. Νὰ. ὅτθ. ,οβρ. 1010. Ῥ]. 10. 

ϑολοὶ. ἐπίρρημα. Ἐ. 

ΟΥ77. ἀξίως ἐχείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν] (Οὐοπδύνιοιο, βαὐϊβ ἔλθ 0}8, 

ςς ἀλπαπδπ τιϑιὑαυϊοῦ ἴοτοῦ ἀξίως ἐχείνων ἃ --, δυῦὺ ἀξίως ΕΝ 

᾿ γν. θ. τοῖς πέντε τἀλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσε.. ΝΡ. 942. ἐχ τούτων ὧν ἂν 

᾿ λέξῃ. ΒΡ. 407. τῶν νόμων ἡμᾶς ἀπείργεις ὧν ἔϑηχεν ἡ πόλις. 01. τού- 

᾿ των ὧν ἂν φάσχω --- οὐδὲν πεποίηχα. 907. τῆς μὲν γραφῆς ἠχούσαϑ'᾽ ἣν 

᾿ς (]. ἦ) ἐγράψατο εἴς. ὅ88. ΤῊ. 885. ἔν τε ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ([οτῦ. 

Π ἅσπερ) ἡμεῖς ἤγομεν. Ῥαο. ὅ79. τῶν τ᾽ ἐλαῶν ὧν ποϑοῦμεν. Αν. 27]. 

οὗτος οὐ τῶν ἠϑάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶϑ᾽ ὑμεῖς ἀεί, ῬῚ. 1044. τάλαιν᾽ ἐγὼ 

τῆς ὕβρεος ἧς ὑβρίζομαι. 1128, οἴμοι δὲ χωλῆς ἧς ἐγὼ κατήσϑιον. 1180. 

᾿ σπλάγχνων τὲ ϑερμῶν ὧν ἐγὼ κατήσϑιον. ΑἸοχ. ΠΠ. 428, στηϑίέί᾽ -- τού- 

᾿ς χων ὧν ἔχουσ᾽ οἱ χωμιχοί. ϑορ!. ΕἸ. 431. τούτων μὲν ὧν ἔχεις χεροῖν] 

᾿ς τύμβῳ προσάψης μηϑέν. Ἐ]. 708. μέγιστα πάντων ὧν ὄπωπ᾽ ἐγὼ χακῶν. 

Ε Οοα. ΟἹ]. 478, ἡ τοῖσδε χρωσσοῖς οἷς λέγεις χέω τάδε; Ὥθιη. Ρ. 291, 4. 

ΓᾺ οἷς γὰρ εὐτυχήχεσαν ἐν «Ἱεύχτροις οὐ μετρίως ἐχέχρηντο. Ρ. 1018. ἀντὶ τοῦ 

᾿ς τὐνόματος οὗ ἔϑετο οἷο. Ῥ. 1168, ἐπιτρέπειν --- περὶ τῶν πληγῶν ὧν τότ᾽ 
᾿ς ἔλαβον ὑπ᾽ αὐτοῦ. ν. 1208. τῶν χρημάτων ὧν εἷς τὸν ἔχπλουν ἐψηφίσασϑε. 

Ῥ.- 1200. ὑπὸ τῶν πληγῶν ὧν (α]. ἃς) ἔλαβον. ν». 1351. πρὸς τοῖς ἄλλοις 

ἀναλώμασιν οἷς ἀνήλισχεν εἷς αὐτήν. Δοδομίη. 1. 80. τῶν ἔργων ὧν σύνιστε 

αὐτῷ. Ὀϊπᾶτοι. 1. 22. ἀπὸ τῶν πολλῶν χρημάτων ὧν εἶχε. 111. 2. τῶν 
χρημάτων ὧν Ἅρπαλος - ἐχόμισεν. 1886. ΥἹ. 17, ὡς ἐγὼ ὑμῖν ἀποφανῶ 

ἐχ τούτων πρώτων ὧν αὐτοὶ ἀπεχρίναντο. ἍἼΠΠΙ. 4. καὶ τῶν ἄλλων ὧν 
ἐχεῖνος κατέλιπε. 11. 09. τῶν χρημάτων ὧν ὁ πάππος κατέλιπε. ΙΧ. 44. 

μάρτυρας ἁπάντων ὧν εἶπον παρεσχόμην. ΧΙ. ὅ8. χωρὶς ἐκείνης ἧς - 

ἔδωχεν. Χοπ, Αἢ. Π]. 2. 38. πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν. Ἰβοοι. Ρ. 274. 

ἐπ μενναν τοῖς ἤϑεσιν. οἷς εἶχον. ΤΉ ΘΟΟΥ. Ερῖρυ. ΧΥ ΤΙ]. 4. ἑξεῖ τὰν χάριν 
ἃ γυνὰ ἀντὶ τήνων ] ὧν τὸν χῶρον ἔϑρεψε" τί μάν; ΑἸ οτῖπ5. οοπδύγποιο- 

τΪἷβ Θχοιηρὶὰ βαπῦ Π6η). Ρ. 200. προσήχει δήπου πλείω χάριν αὐτοὺς ἔχειν 
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ὧν ἐσώϑησαν ὑφ᾽ ἡμῶν ἢ ὧν ἀδιχεῖν κωλύονται νῦν ὀργίζεσθαι. γν». 806., 
ὧν ὑμᾶς οὗτος ἐξηπάτησε μὴ δότω δίχην. Ταπιοῖαῃ. Πι». Τταρ. 970. οὐδὲ 

σέ πω ἠμύναντο ὧν ἐπιορχεῖς. Ῥίδο. 10. ἀγαπήσομεν οἷς ἂν ἐχείνη. 
διαγνῷ. « ΗΝ 

θ78. γηροβοσχούμεσϑ᾽  ϑεοιπάθππι ἸΘσθιὰ ἀαδηη {π]οταὺ Ρἰβἰδέγαῦπβ. ὟῸ 

ΡΙαΐ. 50]. 81. Οἷ, Μοποβί. 270. γηροβοσχῶν τοὺς γονεῖς. ΑἸοχ. 1Π. 22. 
γηροβοσχία. Οἵ. ν. πορνοβοσχεῖν Ῥδο. 849. 

δεινὰ πάσχομεν] ΑΠΡΊΪοΟ, ἅτ 11] πι5ϑ84.᾿ Οἷς Βαν, Ηρο. 1080. δεενὰ, 
δεινὰ πεπόνθαμεν. [ 

οϊιοῖ. ἐν τῷ γήρᾳ πάσχομεν. Ἔ. 

6079. οἵτινες Ρ6Ὶ Πυρουραΐοη δ ὑμῶν τϑίθυθηππη 6556 οομβίδξ. ͵ 

ἐμβαλόντες ἐς γραφάς] Οἷ, Νὰ. 1400, ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν ἐς χαχόν. 

ϑαίιοῖ. τὸ οἵτινες οἱ νεώτεροι ἢ ὑμεῖς οἱ ᾿ιϑηναῖοι. Ἐ. 

ἐς γραφὰς: ᾿ἀντὶ τοῦ εἰς διχαστήρια καὶ χατηγορίας. Ε. 

080. ὑπὸ γνεανίσχων --- δητόρων) Οἵ. 085. 1)6 Δαο]βοθηίθπβ συνηγόροις 

οἵ. γ βρη. 687 .---ο91. 

ϑοῖιοὶ. ὑπὸ νέων δητόρων ἐᾶτε ἀπατᾶσϑαι χαὶ βλάπτεσϑαι. Ἐ. Ξ 

081. οὐδὲν ὄντας} 1. 6. ᾿π]Ὀ0 6 611105, ΠᾺ]111π85 φῬτοῦϊ]. ΑἈΠΡΊΪΟΘ, 

πούμὶπρ' ουῦμ, Εἰ ἴον ποίμῖπρ. ΟἿ, Ἐᾳ. 1248, οὐχέτ᾽ οὐδέν εἰμ᾽ ἐγώ. 
Ἐρ0]. 144. οὐδὲν γὰρ εἶ. ΕΌΡΟΙ]. 11. δ17, ὡς μόλις ἀνήρρησ᾽" οὐδέν ἐσμεν 

οἵ σαπροί. Ἐπτ. Ήροτο. 228, πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσϑενῆ φίλον 1 δεδόρχατ᾽ οὐδὲν, 
ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. ] δώμη γὰρ ἐχλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν, ᾿ 
γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σϑένος. 814. νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν. Ἐὰν. 

Ἐν. 25. γέρον τες οὐδέν ἐσμεν ἄλλο πλὴν ὄχλος ] καὶ σχῆμ᾽, ὀνείρων δ᾽ 
ἕρπομεν μιμήματα. ἘῪ. δ12, τί δ᾽ ἄλλο; φωνὴ χαὶ σχιὰ γέρων ἀνήρ. 

Ἐρίοι. Ἐν. 142. πνίγομ᾽, ὅταν εὐγένειαν οὐδὲν ὧν καχῶς | λέγῃ τις. 

παρεξηυλημένους] ΤούτΙο5, ἀροτοριίοβ. ῬΙΌΡΗΙΘ {1115 511211685. 

γούπβυϊβ αὐδῖαπι ἸΙραϊδθ δὰ ἀούνιδθδο βαπύ. ΑπρΊ66. ΜΟΤΗ- 

οαὖ, π580α ἀρ, ΡΙαγοά οαὐ. “Ἤρβυομῖιβ, Παρεξηυλημένος᾽" ὑπὸ γήρως 

τὸν νοῦν παῤεξηυλημένον ἔχων ἀμυδρόν (1. τὸν νοῦν ἀμυδρὸν ἔχω). 

μετενήνεχται δὲ ἀπὸ τῶν γλωσσίδων τῶν ἐν τοῖς αὐλοῖς" αἷ γὰρ κατατε- 

τρημέναι ἐξηυλίσϑαι (χατατετριμμέναι, ἐξηυλῆσϑαι οονγραπθ) λέγονται. 

ΕΠΜ. ΒιμηηἜῖον Ῥ]οῦ. Ρ. 390, 27. Οἵ. Ἠδβγοῖ. ἴῃ διηύληται οὗ ἐξηυλη- 

μένον. ϑ14. ἴῃ παρεξηυλημένον νοῦν. ὈΙοροηΐδῃ. Υ1|. 44. Παρεξηυλη- 

μένος τὸν νοῦν: οἷον ἀμυδρὸν ἢ ὑπὸ γήρως διεφϑορότα ἔχων τὸν 

γοῦν. ἄθπο}. Υ. θὅ. Ῥτον. Βοά]. 79. Ῥίοροη. Ἐρίθ. 1. 100. Βέώος ἐξηυλη- 

μέγος: ἐπὶ τῶν ἀχρήστων. --- ἔνϑεν καὶ Νοῦς παρεξηυλημένος. ἄθῃο)». 11. 6 4: 

Βίος ἐξηυλημένος: ἐπὶ τῶν ἀχρήστων. οἷο. Αγροδβίο!. ΧΠῚ, 87. Α, Ἐύγπι. 

Μ. ρν. 348, 27. Ἐπβύ. ρ. 1380, 11. οὗ πάνυ γέροντες Κρόνοι --- Τιϑωνοὶ 
(Λοι. 058.) --- παρεξημβλημένοι (510). (πᾶς. δαβριοοῦιι Δ] 14 18. ΤΘΡΟΠΘΠ-, 
ἄστη ἷο παρεξημβλωμένους.) Δοηδν. 1. 780, ἐξηυλημένα καὶ παρηυλημένα. 

Τιοοαϊίοπο αὐἰϊδαν Κι Υποβῖπβ Ὀίοπ, Ρ. θῶ Β. Ῥιορυῖθ ἰρβᾶθ ὑἰδίασαπι γλωσ- 

σίδες, ἀαὰπὶ 18πὶ τὰ ἀοίν᾽αθ. βαηῦ, ἐξηυλῆσϑαι 5ἶγο παρεξηυλῆσϑαι 

αἰοαηύιν, Υ. ΘΒ. ἢ, ν. ῬΟ]]. 1. 78. ὁ δὲ φαῦλος αὐλὸς καὶ ἄγλωττος 
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᾿χαὶ ἄφϑογγος - ἔξαυλος" καὶ ἐξηυλημέναι γλῶτται αἱ παλαιαί. 

Μοίαρμοτα πῃ γἈ]40 αἰ 55: 1η1118. οδὺ Ξ0}}ν. ΕἾ. 84, ὑφῃρέϑη σου ΠΡ ΊΟΝΗΕ 

ὡσπερεὶ λύρας. 
᾿ς ϑοϊιοῖ. χωφούς: Οἷον ἀφώνους. Ὅμηρος [1]. Ξ. 10.1 “χύματι χωφῷ." 

παρεξηυλημένους: Ἔκ μεταφορᾶς τῶν παλαιῶν αὐλῶν καὶ ἀχρείων. 

᾿χυρίως γὰρ παρεξηυλῆσϑαι λέγονται αὐλοὶ οἵ τὰς γλωσσίδας διερρηγμένοι. 

ς θῶ, Ποσειδῶν ἀσφάλειος] ΑἸΠαΙΌ δὰ νοσθβ ποσὶ οὗ ἀσφάλεια. (δδὶ 

αἰοαῦ ὧν τοῖς ποσὶν ἀσφάλεια βαχτηρία, ἀποτατη ΡΘαϊθὰ5. ΕἾΤ ἃ - 

χηρπῦαιι οδὺ θδοῦ]ῖ5. ϊοὶϊδ διύθμι βοπο]αδύα ἀριιἃ ΑΥΠΘη θη 568. 00]] 

Νορύππυπι ἀσφάλειον, ἵνα πλέωσιν ἀσφαλῶς. ΒΒ, 6101. δὰ δ10. 
ἐγταῦϑα δὲ (ἐν Ταινάρῳ) ἣν καὶ Ποσειδῶνος ἱερὸν ἀσφαλείου. ἨΘΙΠΟΔΟΥτΙΒ 

ΥΙ. 7. χαὶ Ἑρμῆς μὲν χερδῷος Ποσειδῶν δὲ ἀσφάλειος συνέμποροι χαὶ 

πομποὶ γίγνοιντο. Τηβοιὶριϊο ΑΘρ15. τορουία (ἃρ. Βοδ ποτ Κἀνδιηἃ- 

πα Ῥ. 301.), χαὶ Ποσειδῶνι ἀσφαλείῳ καὶ ᾿ἀφροδίτῃ Εὐπλοίᾳ. ἈγΟΒΠΟΘΗ, 

ΟῚ. ὕ2. ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί. 

ϑοϊιοῖ. ἀσφάλειός ἐστιν: ᾿ἡσφάλειος Ποσειδῶν παρὰ ᾿ϑηνκίοις τιμᾶται. 
παρὰ τὸ καὶ αὐτὸν τῇ τριαίνῃ χρῆσϑαι καὶ τοὺς γέροντας τῇ βαχτηρίᾳ 

τοῦτο ἔφη. παρὰ δὲ τὸ πατεῖν ποσὶ τὸ Ποσειδῶν πεποίηχε. τιμᾶται δὲ 

Ποσειδῶν ἀσφάλειος παρ᾽ αὐτοῖς, ἵνα ἀσφαλῶς πλέωσι. 

088. τονϑορύζοντες ΑΠρΊΪοο, ππαὐδονῖηρ. ΟἿ, βδη. 747, τονϑορύζων. 

ΟὝοΒρ. 614. τονϑορύσας. Αθ80}). ΕἾ, 493, ἐτονϑόρυζε ταῦρος ὡς νεοσίρα- 

γής. Ταιοῖαῃ. Β18. ἀθοι5. 4. ὑποτονϑορύζουσι δὲ συγχεκυφότες. Μοη. 7. τὴν 

᾿ἐπῳδὴν ἐχείνην ὑποτονθορύσας. Αὐἰδιϊἃ. 11. 114. Ηδδγο!.. τονϑορύζει" 

ἀτάχτως λαλεῖ, γογγύζει, ψιϑυρίζει. 
γήρᾳ] 1. ᾳ. ὑπὸ γήρως 089. 
τῷ λίϑῳ προσέσταμεν] Οἱ, Ἡοτοά. 1. 129. ἐόντι δὲ αἰχμαλώτῳ τῷ 

᾿Ἡστυάγεϊ προσστὰς οἷο. ΑΘ506}. ῬοΙΒ. 203, βωμῷ προσέστην. Ῥᾶο. 1188. 

εἶτα προσστὰς πρὸς τὸν ἀνδρίαντα τὸν Πανδίονος οἷο. 

τῷ λίϑῳ] 1. ὁ. τῷ βήματι. Ῥαο. 080, ὅστις χρατεῖ νῦν τοῦ λίϑου τοῦ ᾽ν 

τῇ πινυχί [1]. πυκνί]. Ἐπ0]. 87, ὑπὸ τῷ λέϑῳ τῶν πρυτάνεων χαταντιχρύ. Ἡϊπο 

γοοαΐαν ΟἼθοι ἴῃ Εὰὰ. 960. λάρος χεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δημηγορῶν. ΕΤΝ. 
βοᾶ βῆμα γΡοίϊιβ. π᾿ βϑηδίι. δαῦ Ἰαάϊοῖο Πἴ6 ᾿μ 01]16 θη πιπὴ τηομιῦ Μμιι- 

ΟΠ6Ι1ὰ5; ἴῃ βθηδία Θμΐμη, ΠῸΝ ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ, Θ᾽ Βπι01 οδαδὰθ πα ἸοαϊαΒ 

6880 Ῥαΐοτθ ὁχ Τιγβίαθ οταύϊομθ περὶ τοῦ ἀδυνάτου. 6 ΠΟ 8ᾶχο Υ. 

Βδγροον. ϑ014. ἢ. ν. Ῥμοῦ. ρ. 2328. ϑομποοθιηδηπ. ὧθ Οοπι. Αὔμοῃ. ὁ. 8. Ρ. ὅδ. 

; προσέσταμεν}] Ῥτὸ προσεστήχαμεν. Οἵ, Ἐκ. 930, ἐφεστώναι. ΕῪ. 428. 
ἠρίσταμεν. Ἐν. 18. οὐ 248. δεδειπνάώναι. ἘῪ, 400. ἠριστάναι. ΒῪ, 169. ἐλή- 

ολυϑμεν. ΤΠΘοροιιρ. 11. 709. ἠρέσταμεν. Ηθιΐρρ». 11. 400. ἠριστάναι. 

ΟΡΒΙΠΩ ΠΟΥ χατένασϑεν, 564 ἴῃ γοῖϑα δηδραθβύϊοο, 68}. 002. 

ϑοίιοῖ. τονϑορύζοντες: 1άϑρα φϑεγγόμενοι, ἢ ὑπότρομοι, τὰ χείλη 

κινοῦντες. λίϑῳ δὲ τῷ βήματι, (τῷ ἐν τῇ πνυχὶ δικαστηρίῳ). 

τῷ λίϑῳ: Τῇ πνυκχί. ὶοῦ. 

 Θ84. τῆς ϑίχης τὴν ἠλύγην] οι] Ἰοοῦ 5θη05. ἀθογθριυ ποθ.]οϑᾶπι δηθα]η 
ἀθοπι γίάογο βοϊοπῦ; 564 Ἰιἰὸ 5150. οὔ ἃ ΘΘΥθο τῆς δίχης γνοπίΐξαν Ρ10 τῆς 
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ἡμέρας, πὶ ΠΟΥ, δα 7παϊοίοσαπι ἃραᾶ ΑὐΠΘμἾθη865 Ουβοαχ  θαῦοη) οὖ ἀμθᾶ- 

5605. ζογέποβαβ β᾽ρ᾽ ἰΠοὰπδβ. ΠΙοϊδαῦ δαΐοπι τῆς δίκης ἠλύγη αὖ 4:10] τῆς 

δίχης φάος. ἘπΥὶΡ. ΒΌΡΡ]. δ04. τῆς δίχης σώζων φάος. ϑορῃ. ΕῪ. 11. 

δίχας δ᾽ ἐξέλαμψεν ὅσιον (ϑεῖον Οομοί.) φάος. Ἠρδγομΐπβ, ᾿λυγή" σχιώ,, 

χαὶ ἐπηλυγισμός" ἐπισχιασμὸς, σχότος. Ὗ. Ῥίογβοη. δὰ Μοριηΐη Ρ. 108. 

ῬΌΠπΚ. δὰ Τίτη. Ρ. 117. οὖ Ηθβυοῃ ἰηΐουρτοίθβι ΠΝ. ὙΙοβαβ οδ 

ἨΒΥΟΒΙ δοοθηύιβ ἠλυγή, ΟΟΥΤΙΡ Θπάπβ βοοσπάππ)ι Ατοδάϊαμῃ Ρ. 10, 8. αὶ, 
ἴῃ ἀλέγη οογταρύππι οβῦ. ΠΙΝῸ. Οὗ Ῥίορϑῃ. ΥἹ. 99. Καχοὶ πίνουσι τῆς 
τιμωρίας τὴν ὁμίχλην. 

ϑ'οδοῖ. τῆς δίκης τὴν ἠλύγην: (Οἱ γέροντες ἡμεῖς δηλονότι οὐδὲν ὁρῶν- 

τὲς ἐν τῷ διχαστηρίῳ, εἰ μὴ) τὴν σχιὰν τῆς δίκης. ἠλύγη γὰρ τὸ σχότος" 

χαὶ ἠλυγισμένον τὸ ἐσχοτισμένον. βαρύνεται δέ" παρὰ γὰρ τὴν λύγην. 

πλεονάζει τὸ ἡ. παρὰ προσδοχίαν δὲ εἶπε τῆς δίχης δέον ἀνθρώπων 

εἰπεῖν. " 

θδῦ. ὁ δὲ νεανίαν ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορεῖν] ὅὃ0. ὅ χατήγορος 
(ἀ θ᾽] αῦοΥ) συνήγορον. Οἷ 080. γ68ρ. 091. αὐτὸς δὲ (μειράκιον κατάπυ- 

γ0}) φέρει τὸ συνηγοριχὸν δραχμὴν, χἢν ὕστερος ἔλϑῃ. Θθ80 -- 94. 
ΝΘη0 βᾶϊνᾷ ἰθρθ ΡῈ ]1ΟῸΒ. ΟΥ̓ΑΙΟΥ 8θι δαγοοδῦαβ 6]]ΡῚ (χεεροτονεῖσϑαι) 

Ῥούΐοσαῦ πἰδὶ ααἱ αὐδαταρίηΐα ΔΉΏΠΟΒ πδύιβ οββού. (ποᾶ δὰ ν. σπουδά- 

ζειν, οἵ. ὅοριι. ΟΘβα. Ο. 1148. τὸν βίον σπουδάζομεν ] λαμπρὸν ποιεῖσϑαι. 

Επιν. ΤΡ. Α. 387. οἶσϑ᾽ ὅτ᾽ ἐσπούδαζες ἄρχειν “Ιαναΐδαις πρὸς Ἴλιον --- 

Ηδθο. 387. σπούδαζε --- μὴ στερηϑῆναι βίου. ΑΘΒομΐπ, Ρ. 381. ἐν δὲ τῇ 
πρεσβείᾳ συσσιτεῖν ἡμᾶς ἐσπούδασεν. ῬΙαΐ. ΑἸο. 86. ἐσπούδασαν αὐτὸν͵ 

ἐχπλεῦσαι τὴν ταχίστην. Ἀθ]δῃ. Υ. Η. ΧΙΥ. 25. τοὺς σπουδάζοντας τῶν 

ἑταίρων πάντας ἐχβάλλειν τοὺς ἐναντίους. ὃ. Ῥοῦ. Ερίδύ. Π. 8. 19. σπου- 

δάσατε --- αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνη. Μοπαπά. ΤΥ. 690. τυχεῖν --- αὐτῶν 
ἀμφοτέρων σπουδάζομεν. ΤΥ. 241. πάντες εἷς σὲ δὲ} ἐλϑεῖν --- σπουδά- 
ζομεν. ῬΙαῦ. ΑἸο. Πι 141 Ὁ. σπουδάσαντες τοῦτ᾽ (τὴν τυραννίδα) αὐτοῖς 

παραγενέσϑαι. 1λοιη. ν. 1068. ἐσπούδαζεν ὅπως -- εἰσποιηϑῇὴ (- ϑείη Ῥὴ) 
αὐτῶ υἱὸς οἷο. Α686ῃ. Π. 20. ἐν δὲ τῇ πρεσβείᾳ συσσιτεῖν ἡμᾶς ἐσπού- 

δασεν. ΤἰπάγῸ , 11. 22. τὸ μὲν ἀποφαίνειν τὴν βουλὴν --- φαίνεσϑε σπου- 

δάζοντες οἷο. ΡΙαύ. Τιγ8. 20, ἐσπούδασεν εἰς λόγους αὐτῷ συνελθεῖν. 

Ἐοάοιη βοηβὰ σπεύδειν. Νοβίου. Ῥο. θ72, ἔσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. 

Ἐᾳ. 890. ἐπίτηδες οὗτος αὐτὸν ἔσπευδ᾽ ἄξιον γενέσϑαι, 1 ἵν᾽ ἐσϑίοιτ᾽ 

ὠνούμενοι οἷο. Ῥ]. 1107. σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 

Δοβοι. Ῥτοπι. 308. σπεύδοντες ὡς Ζεὺς μή ποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν. ΤΠΘΟΡρΙν. 

Η. ΡΙ. ΥἹ. 7. σπεύδουσιν ὡς πρῶτα φυτεύειν. Δο]ῖδηῃ. Υ. Ἡ. ΤΙ, 12. 
ἑαυτὸν ἔσπευδεν εἶναι πρῶτον. Ἠδοτοί. 1. 92. συσπεύδων Πανταλέοντι. 

γενέσϑαι τὴν «Ζυδῶν ἀρχήν. 
νεανίαν] ὅς. συνήγορον. ΟἿ, 080. οἵτενες γέροντας ἄνδρας --- ὑπὸ νεανί- 

σχων ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι ῥητόρων. ἢ 

ξυνηγορεῖν} ΖΣυνηγόρων ἰαϊξ δἀοοιβαίοσομθ ὕππὶ ἷπ ΡΒ] οἷ ὕὰπὶ ἴῃ, 
Ῥυϊναῦβ. οαπδὶβ. (τοῖς ἰδεώταις συναγορευόντων) ΘΟΠΒΙΠ1Ὸ βὰ0 οὗ δ] οα θη ἃ 

Δα]αναγο ραγύθβαιιθ 6]18. βιιβοίροσο δῖ. ἴθ Βοουῦϊβ ἀοοαδαύίοπο Μο]οῦο. 
συνήγοροι δαμηῦ ΔΑηγύι5. οὐ Τγοοι; Ῥμαποβίσαίο συγχατηγορεῖ Ἰ)ΟΙΠΟΒΌΠΙΘΙΘΒ 
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᾿ (Ατρ. Οὐ. ΧΧΥΎ. ρ. 708.); ῬΠοΥπιομὶ οὐ ἃ11|}58 συνήγορος οδὺ Ἰά6π) Τ)οιηο- 

Βῦποποβ (γ. ἀτρ. Οὐ. ΧΧ. ρ. 451.0; Ηδρποὴὶ οὗ Ηδρηοῖπθο συνηγορεῖ 

᾿ς Ἰβᾶθὰβ ΟΥ. ΤΥ. (ν. Ατὐρ.); ἰπ εβρ. 907. συνηγόρου νίο0 {ππρΡΊῚ ῬΙῸ 

᾿ς ρᾷπδ δοοαδαίοτα Χαηίπίαβ. ΟἿ. γ65ρ. 482. ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾽ 

ὅταν ξυνήγορος | ταὐτὰ ταῦτά σου καταντλῇ χαὶ ξυνωμότας χαλῇ. ΘΙΠΆΤΟΝ. 

1. 114. χαὶ ὅταν ἀναβαίνη τις συνηγορήσων “]ημοσϑέναι, λογίζεσϑε 

ὅτι οἷο. 8001. Ρ. 207. ἐπειδὴ δ᾽ εἷς τοῦϑ᾽ ἥχομεν ἀτυχίας ὥστε μὴ 
μόνον ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τούτους ἀλλὰ καὶ τῶν δητόρων πρὸς 

τοὺς δυνατωτάτους, οἣς ἀπὸ τῶν ἡμετέρων αὑτοῖς οὗτοι παρεσχευάσαντο 

συνηγόρους, εἴα. Τιγοαγρ. 8. 04. ἔσως οὖν τῶν συνηγόρων αὐτοῦ τολμήσει 

τις εἰπεῖν οἷο. 8. 1390. ϑαυμάζω δὲ χαὶ τῶν συνηγορεῖν αὐτῷ μελλόντων, 

διὰ τί οἴο. Π)6π|. Ρ. 01. χαὶ μάρτιρές εἶσιν ἕτοιμοι τούτοις καὶ συνή- 

γοροι, πάντες χαϑ' ἡμῶν εὐτρεπεῖς. Ὁ. 1298. ἐγὼ μὲν οὖν ὅσαπερ οἷός 

τ᾽ ἢν εἴρηκα, ἀξιῶ δὲ χαὶ τῶν φίλων μοί τινα συνειπεῖν. δεῦρο, “]1ημό- 

'σϑενες. Ατρ. θη. Οὐ. ὅθ. τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοῦ λόγου Θεόμνηστος 

λέγει, ἔπειτα συνήγορον ᾿“πολλόδωρον καλεῖ χηδεστὴν ὄντα ἑαυτοῦ, χἀχεῖ- 

γος τὸν ἀγῶνα ποιεῖται. Ἀρπᾶ ΤΙπατομπαπι δᾶν. Το. Ρ. 38, 48. οὖ δᾶν. 

Ατἱβίοσ. ρ. 79. ρα] οοσαπι δοσιδαίοτιιπι οΟηΒὑϊα 1015 τηθηῦο ἢ. Ογαΐο- 
ΟΠ γχοβ 1105 ἃ Ῥοριϊο βυῆτηαρ! 5 οἱθοῦοβ ο58886 ἀοοοῦ Ποιποβύποηϊβ Ἰοοβ ἴῃ 

ς ΤΊ ποοΥ. 86, 2. αὖ οὐ Ἡδτροογαῦϊο ἢ. ν. Τϑοθυη 608 Ῥ]ου πη 4116 [π1586. θ0η- 
71οἱῦ Βομοθιιδηπ. ὧἀθ Οομϊθ. Αὐπθη. Ρ. 210. ὙΙὰ0 50}0]. δα Ὑ98ρ. 691. Οὐπη 

ἡ παϊοο5. ἕθυποβ ὑδηύιτη ΟΡ0]05 πιθγοθᾶθπι μὰ θΘγοηῦ, 5018 ΘΑ Τ τ ΠῚ ρα ἐΓΟ 8 

᾿ς δἰδοτο ἰαηθο Ρ]118 βῖνθ 86χ ΟΌ0]1 (1. 6. ἀγδο 8) ΤΏΘΥΟ65. ἀαθαΐαγ, απ τὸ 

 συνηγοριχὸν (68ρ. 091.) Δρρο!]αθαῦαν, αὖ τὸ διχαστιχὸν, τὸ ϑεωριχὸν, 

τὸ στρατιωτιχὸν, οἷο. 1)6 ἰπαυὰ τῶν συνηγόρων δοίΐοπο οἵ. Ἐφ. 1858 54. 

Βοῖιοῖ. (σπουδάσας: Ἐς τὸ βλάψαι τὸν γέροντα.) 

6080. ἐς τάχος] Ιάθιη αἀποα ταχέως. ὅ1Ἰο εἰς εὐτέλειαν ἰᾷοπι αποά εὐὖτε- 
λῶς Αν. 806. εἰς παρασχευὴν Εππιν, ΒάρΟΙ. 450, 

ἱ παίει] ὅδο. ὁ νεανίας, ὁ ῥήτωρ, ὁ ξυνήγορος, ῬαΡ]ΐρι5. Δανοσαῦαβ: ΠΟ 

 δοριβαΐον (ὁ δεώχωγ). 

ξυνάπτων) Βηπποκίαβ νου ΟΡ] ἃ πη 5; ΕἸΠ5] 6115. 4 ΘΟ ΠΟἶβ0 ΚἜΠΘΙΘ 
αἰοθπαϊ ᾿π 6 }1Π1ρ 10, 6011. ΤΠΘΟΡοΙηρΡο ἁρπᾶ Αἴμθη. 425. Α. ἠρίσταμεν" δεῖ γὰρ 
συνάπτειν τὸν λόγον. ἘΡῸ γουίουϊπη Ροὔϊι8 ΘΟ ἢ ΟΊ Θ5851π8. ΑΠρΡΊΪΟ6 6108 - 

Οἰπρ ΜΙῸ Πῖπὶ|. 1. ᾳ. συμπλεχόμενος (104). ὅ51ὸ ξυνάπτειν μάχην ἀϊοῖδαν 
ἦ Αδβοῃ. Ῥϑιβ. 3590. ξυνάπτειν τινὶ ἐς λόγον Τιγβϑιϑύν. 408. ξυνάπτειν λόγοισι 

 ΒΌΡΙ. Ε]Θοίν. 21, συνάπτειν ἐν τοῖς λόγοις Ῥ]αἴοῃ. ὅορ!. 252 Ο, συνάπτειν 
᾿ χεῖρας Τιορ'. 698 1). οὐ Δρβοϊαίθ συνάπτειν, Ἡδτγοαοῦ. ΙΥ̓. 80. μελλόντων δὲ 
αὐτῶν συνώψειν. 108. ὙΙΔ6 ἰαπιθη ἂπ ἴουο Ἰορθμ απ 816 ξυνείρων (αὐτὰ, 

τὰ ῥήματα) ὃ Τκιοΐαπ. ϑομηπη. 8. εἶπεν ἡ Τέχνη, μάλα δὴ σπουδῇ συνείρουσα 
ἴθ. Ὥρπι. Ρ. 328, συνειλοχὼς ῥήματα καὶ λόγους, συνείρει. τούτους σαφῶς 

χαὶ ἀπνευστί. Οἵ δὰ Ἐᾳ. 1878. 

στρογγύλοις τοῖς δήμασι] στρογγύλα ῥήματα ἀπὰθ ἀϊοδηαν ορὑϊτη8 

ΘΧΡΙοαϊ Βομηοθίἄθυιβ ἀραα ΤΠ ΘορΡγαβῦ. νο]. 171. Ρ. 09., ““Μοίδρμοσγϊοθ Π)]1ο- 

ἩΥβῖπ5 ΗΔ]10. νο]. Υ. ρ. 410, 9. Τιγβίδθ ἴῃ δυραιηθηίαμαϊ γα 06. 6586. αἱ 

στρογγύλην λέξιν καὶ πυχνήν. 1014. Ρ. 404, 12, ἡ συστρέφουσα τὸ νόημα 
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χαὶ στρογγύλως ἐχφέρουσα λέξις. ἀποσπηη Θθρηδητι5 οομηραγαῦ {ππν 8} 18. 

ἐραγδππι Β6ΥΠ 058 τού ο [δοταποαῦ 65 ΠΥ ΠΙ6 πι8.᾽ [7515 τηθίδα πουϊοῖ. 
Βα7ὰ5 π 60 --- ΘΧΘΙΏΡΙ]ΌΤῚ ΔΗ ατἰββί μη πὶ Παθοῦ ΑὙἰβύορ μαπθβ ἀὉὶ 46. ογαῦουθ 
αἷῦ ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς δήμασι. «ποττπι γϑυθουστῃ,ς 

γΠη ΒΟΠΟΙ ποίου γϑξαβοϊ πο οϑὺ δβϑθοαΐαβ τϑᾶδοθηβ Πΐβ, πιϑαγοῖς, 

πανούργοις. Οὐπγοηϊῦ Ῥ]8Π6 ποβύγαμη σ'οασα ἢ θη. Ῥοβῦ Αὐβίορῃα ΟΠ 
Ασιβέοίθ!θβ Ἡπμποίουϊο. 11. 21. προστιϑέντα τὸ διότι στρογγυλώτατα. Ὠοπιο- 

{γι ῬΊΔ]ου. συνϑεῖναι στρογγύλως χαὶ δεινῶς Ἰαπχῖῦ. ΤΙοη Βα. Ηδ].. 

5 Ποῦ συστρέφειν τε χαὶ στρογγυλίζειν τὰ νοήματα Τιγϑβίδτη αἷὖ Ρ. 482, 4. 

Οοπίτα ἀ6 Ιβοογαίθ, στρογγύλη δὲ οὐχ ἔστιν ἡ τούτου λέξις χαὶ συγχεχρο- 

τημένη, ἀλλ᾽ ὑπτία καὶ χεχυμένη. Οἴσοῖο οοάθη ἴθσθ βθῆβα οὐδθοσοιι, 

ἸΡΒ1ΠῚ, γουθα, οὖ οὐδ! η6 ΠῚ ΡΥ β58 πη) αἸχὶὺ 6 Οταῦ. 11. 23, 18. Βτεαΐῦ. δ5. 

ΟΥ. δ." Οὗ Αὐἱβύ. Ἐν. 397. χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογ- 
γύλῳ. ῬΙ]αῦ. ῬΏαΘαν. 294 Κα. σαφῆ χαὶ στρογγύλα χαὶ ἀχριβῶς ἕχαστα τῶν 

ὀνομάτων ἀποτετόρνευται. Ῥΐοπ. ΗΔ]. 46. οοπηρ. γοῦν. ΧΙΥ͂. 90. τρέτον δὲ 
τὸ ὥ. στρογγύλλεταί τε γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ στόμα οἷο. Ῥ]αύ. Ρτοῦ. 848 Ἐ. 
ῥῆμα --- βραχὺ χαὶ συνεστραμμένον. Ἠοταῦ. Α. ῬΡ. 8528. “Οταῖϊ5 ἀοαϊδ οτθὶ 

τούππαο [ Μαβα Ἰοααϊ.᾿ ϑαῦ. 11. 7. 86. “ἴδθγθβ δία τού πιβ᾽ (βαρ 165). Οἷα. 

Βεαΐύ. τ8. “τούππαδ οοηβύγιιουϊο γΟΥΟΤΌΠ. ΕἾΘ ΠῸΒ αἸΟΙτηιΒ 7161] - Τ ΟἿ ΠΝ - 

464, ἔοτγ56. 146 ΒΥΠοϑΟ Τοχ. Τθομη. τ. Ἡποῦ. Ρ. 520. ϑβιομῃποίαον. δᾶ. 

Τ)οιηοἶν. 46 ἘἸοο. 20. 9. ξυνάπτων στρογγύλως (τὰ δήματα), αὖ συνθεῖναι, 
στρογγύλως ἴπι Τ) ΘΠ] 6011} 1. 1. - 

στρογγύλοις τοῖς δήμασι) ἈπρΊΪο6, τὶ {ἢ ἡ 611- τοῦτ ἀρᾷ ([ἀ 5 - τ 115) 
Ρῃ γᾶ 565. ΟἿ, Βδη. 880, 1059. 516. ΤΏρβιη. 450. ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς 
λαχάνοις αὐτὸς τραφείς. 

δοϊιοῖ. (ἐς τάχος παίει: Παίειν λέγουσι τὸ πᾶν ὁτιοῦν συντόνως ποιεῖν. 

στρογγύλοις δὲ πιϑανοῖς καὶ πανούργοις. τὸ δὲ ἐς τάχος ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ἐν τοῖς διδασχαλείοις παίδων, ἐφ᾽ ὧν οὕτως ἐλέγετο, ἐς τάχος γράφει, 

ἐς χάλλος.) : 

087. ἀνελχύσας) Οἵ, Νοδρ. 68. τὰ παιδάρι᾽ εὐθὺς ἀνέλχει. 

σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς] Οταϊίπο Πᾶθο σϑῦρθὰ ἐπ θποτο νοῦν Ῥηούίαβ Ρ. 510, 1. 

σχανδάληθϑρα (οοᾶ. σχανδαλίϑρα): χαὶ σχάνδαλα λέγουσιν" σχανδάληϑρ᾽ 

ἱστὰς (04. σχανδαλίϑρας τὰς) ἐπῶν: Κρατῖνος. σχανδάληθρον ταθπιογαῦ, 

ῬΟΊ]ὰχ ὙΠ. 114. Χ. 160. ΙΝ. ϑομο]ϊαβία σχανδάληϑρα οχρ!οαῦ τὰ ἐν 
ταῖς παγίσιν ἐπιχαμπῆ ξύλα εἷς ἃ ἐρείδει ὅπερ ᾿“ρχίλοχος λέγει δόπτρον. 

ΑἸοΙρην. 1Π. 22, χρεάδιον τῆς σχανδάλας [-ης 9] ἀπαρτήσας. ΟΥ, Ἐΐγπι. 

Μ. τιῦ, 44. οὖ δια. ἴῃ ἢ. ν. Ἐοάθιῃ βθῆϑι ῥόπτρον αἰχὶξ ΑὐομΠ]Ποομ 8. ἔθβίθ. 
Εΐγι. 1.1. υοᾶ δᾶ ἱστὰς (ΑΠρ]. βΒουξϊπρ, Δ Υ1π6), Οὗ, Αν. δ27. πᾶς 

τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιϑευτὴς 1 ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, οἴο. ΑἸΟΧ. 

ὁ0π). 1ΠΠ. 409. τοῖς ἄρτοις ὅσας 1 ἱστᾶσι παγίδας οἱ ταλαίπωροι βροτοί. 

ῬΟΙ]]. Χ. 160. τὸ μέντοι ἐνιστώμενον ταῖς μυάγραις παττάλιον σχανδάλη- 

ϑρον χαλεῖται, ὡς ὁ ἐν ταῖς μείζοσι πάγαις (παγίσι ) ῥόπτρον. Ἡοτοᾶ. 

11. 121. πάγας --- στῆσαι. 

ϑο]οῖ. σκανδάληϑρ᾽ ἵστάς: (“ιχῶς ἀναγινώσχεται" ὑφ᾽ ἕν, ἵν᾽ ἢ σχαν- 
δαληϑριστάς. ἢ ἀπόστροφος ἐν τῷ ρο, ἵν᾽ ἢ σχανδάληϑρα ἱστάς. καὶ ἡ 
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“λέξις πεποίηται παρὰ τὰ πέτευρα τῶν παγίδων, ἀπὸ τοῦ σχάζοντα συμπί- 

σίτειν χαὶ χρατεῖν τὸ ἐμιπεσόν. ὁ δὲ νοῦς, ἀνελχύσας ἀπὸ τοῦ βήματος 

συνηγόρους ἑαυτῷ χαὶ ϑηρευτὰς τῶν λόγων ἐρωτᾷ ἡμᾶς. ᾿Ἵλλως.) σχαν- 

 δάληϑρα λέγεται τὰ ἐν ταῖς παγίσιν ἐπιχαμπῆ ξύλα (εἰς ἃ ἐρείδει ὅπερ 
“Ἀρχίλοχος λέγει δόπτρον.) ἐνταῦϑα οὖν λέγει ἐρείσματα λόγων χαὶ βάρη. 

(τὸ δὲ ὑπερβατὸν οὕτως, χᾷτ᾽ ἀνελχύσας σχανδαληϑριστὰς ἐρωτᾷ ἡμᾶς.) 

088. ἄνδρα Τιϑωνόν] Νοία οδὺ [θα] ἀθ βεποοίας ΤΊ ΠομΪ. Εἴο ᾿Τασε- 
τὸς Νὰ. 9008. ΒΕΗ. 1. 6. ποτηῖποπὶ ἀθογθρί πη. ΝΊΘΟΡΠοη ἀρπα ῬΟ]]. 
1Π|. 18. νυνὶ δὲ Κρόνου χαὶ Τιϑωνοῦ παππεπίπαππος νενόμισται. Ἰχλιοίδῃ. 

Ὥ. Μ. ΥΙΙ..1. ὑπὲρ Τιϑωνὸν ἔζη ὁ γέρων. ον. Οά. 11. 10. 80. “Τιοπρὰ 
ΤΠ Πποπατη τηϊηαΐϊῦ βοπθοῦμβ.᾽ ΤΙ ῥτονυθυθίαπι Δ 01 Τιϑωνοῦ γῆρας, ἤθπη0}. 

ΥΙ. 18. Οὗ. Αν. 1009. ἄνϑρωπος Θαλῆς. Α6. τ0 7. ἀνδρὸς τοξότου. 6Υ9. 
γέροντας ἄνδρας. 093. οὔ δὰ Τιγ8. 908, 

᾿ς σπαράττων) Οἷ. Ῥδο. 6041. εἶτ᾽ ἂν ὑμεῖς τοῦτον ὥσπερ χυνίδι᾽ ἐσπαράτ- 

τετε. Τὴ6πι. Ρ. 78. τὰς δὲ χληρωτὰς ἀρχὰς σπαράττων, αἰτῶν, εἰσπράτ- 

των ἀργύριον. : 
᾿ς ταράττων χαὶ κυχῶν)] Ἰίαὰ Εα. 251. ἀλλὰ παῖε καὶ δίωχε καὶ τάραττε 

χαὶ χύχα. 002. ὠϑῶν χολόχυμα χαὶ ταράττων καὶ χυχῶν. Ῥὰο. 820. ὡς 

χυχάτω χαὶ πατείτω πάντα χαὶ ταραττέτω. 004. χαὶ χύχηϑρον, χαὶ 

τάραχτρον. ΕἘΤ,Μ. Δα Οταύίη. τῖπ. 111. 870. ταράττειν καὶ κυχᾶν | τοῖς 

ἀντιϑέτοις οἷο. Αοβοἢ. Ῥτοότι. 9935, βροντήμααι χϑονίοις χυχάτω πώντα 

χαὶ ταρασσέτω. δ΄οβρΡ. 1285. 

ο ϑοϊοῖ. ἄνδρα Τιϑωνόν: Ὑπεράγαν γεγηραχότα, (ἀπὸ Τιϑωνοῦ τοῦ 
πάνυ γηράσαντος χαὶ μεταβληϑέντος εἷς τέττιγα). 

089. μασταρύζει] ΑπρΊϊο6, πλὰπι}}]65 (ΟΥ πηπὐδογ85) μΪ5 ἀοἔθποο. 
Ὗ. 5080]. Ηδβυοι. μασταρίζειν: μαστιχᾶσϑαι χαὶ τρέμειν. ἢ σφοδρῶς ἢ 

χαχῶς μασᾶσϑαι. ΟΟμΐοΥ 6] τι5άθηη ο]οββδὰβ μάσταξ, μάσταχα, μαστάζει, 

μαστάζεται, αὖ οἰΐδιη ν. μαστιχᾶν. Ηο8. ϑοαῦ, 389, ἀφρὸς δὲ περὶ στόμα 

μαστιχόωντι (χάπρῳ) | λείβεται. 

090. λύζει] ΑΠΡΊΙΟΘ 5005. ϑορῃ. Ορα, Ο. 1021. λύγδην ἔχλαιον πάντες. 
Βοῖιοῖ. λύζει: ᾿Εὰν μὲν διὰ τοῦ ζ, ὀλολύζει. ἐὰν δὲ χωρὶς τοῦ ζ, ἀλύει" 

τουτέστιν ἀδημονεῖ. (λύζει, ποιὰν φωνὴν τραχεῖαν ἀφίησιν, ἢ λυγμῷ 

συνέχεται.) 

691. σορὸν πρίασϑαι) ΟἿ, Τὺ. 600. σορὸν ὠνήσει. ῬῚ. δὅδ0. εἰ φεισά- 
μέγος --- χαταλείψει μηδὲ ταφῆναι. Ἰποοτί, 5100. ΕἸ. Ρ. τῦ. δαχρύει 

«»είδων ὃ φιλάργυρος οὐχ ὅτι ϑνήσχει, 1 ἀλλ᾽ ὅτι πέντε μνῶν τὴν σορὸν 

ἐπρίατο. 
ϑοῖιοῖ. ὄφλων: χρεωστῶν. Ἐν. οί. ἀπέρχομαι: ᾿Επὶ γερόντων ἐν δίχαις 

ἀναστρεφομένων. ]οί. 
6092. εἰχότα] ἃ θα. Οἱ, 708. τῷ γὰρ εἰχὸς ---; 

᾿ς 688. περὶ χλεψύδραν] 1. 6. ἴπ 7π410115. Οὗ, Χοη. ΒΕ. Αὐμοη. 1. 10. τοὺς μὲν 
"τοῦ δήμου σώζουσι, τοὺς δ᾽ ἐναντίους ἀπολλύουσιν ἐν τοῖς διχαστηρίοις. 

ΟἸππΐθαβ πούιπι αὐ]ἃ 50 πρὸς τῇ χλεψύδρᾳ, πρὸς ὕδωρ, ἀγωνίζεσϑαι. 
Υ. ΤῬοπι. πῃ Μδοατί. οἷο. ΟἸορβγάγαθ ἰουτηα δοουσγαύθ ἀθβου αν Αὐἱβίοῦ. 

ῬΙΟΌΪ. ΧΥ͂Ι. 8. Οὗ εβρ. 93. ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύχτα περὶ τὴν κλεψύ- 

ψι 
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δραν. 807. Αν. 1095. “Περαίαν σουύαμη (θῆραι τηθίουθιβ, απὸ ογαῦ 

Ῥϑγοσυδηπμη, οὐ 14 τηθυϊθθαπίαν οἴαχι δαπδθ οχ γάβοι]ο απο οἸορβγᾶγα 
αἰοοθαύατ." ΒΕ. Οοππθοϊοπαππ δαΐθη περὶ χλεψύδραν οὑπὶ ἀπολέσαι, 
αὖ 78π| τηοπιϊῦ ΒΘΥΡΊΘΓ. 

ϑοῖιο!. χλεψύδραν: (ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ διχαστηρίῳ. ἡ γὴρ χλεψύδρα ἀγγεῖόν 

ἔστιν ἔχον μιχροτάτην ὀπὴν περὶ τὸν πυϑμένα, ὅπερ ἐν τῷ δικαστηρίῳ 

μεστὸν ὕδατος ἐτίϑετο, πρὸς ὃ ἔλεγον οἱ ῥήτορες. 

094. πολλὰ δὴ ξυμπονήσαντα)] Οἵ. Άδη. 6097. οὗ μεϑ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ --- 
ἐναυμάχησαν. 

ϑοϊοῖ. ὑπομείναντες. ἘΝ. 

095. ἀπομορξάώμενον)] ΟἿ, 65βρ. 6600. τὴν ὀργὴν ἀπομορχϑείς. Ἤοπι. Θά. 
ΧΎΠΙ. 199. χαί ῥ᾽ ἀπομόρξατο χερσὶ παρείας. ΑἸοΐρῃτοπ. 1. 84. τὸν ἱδρῶτα 
ἀποψώμενος. ῬΊ]αῖ. ῬΙδΘαι. 8 85. πόνων μὲν ἀνδρείων χαὶ ἱδρώτων ξηρῶν 

ἄπειρος. 2Ο56Ρ}ἢῃ.-. Β6]1. πᾷ. Ῥτγοοθιη. 7. πολλὰ περὶ τοῖς “Ιεροσολύμοις 
ἱδρώσαντες. 

ϑοῖιοῖ. ἀπομορξάμενον: ᾿ποπαυσάμενον. Ὑἱοῦ. 

096. ἱδρῶτα] Ῥτίπηα Ὀγανὶ, αὖ ἴπ ῬΏΘγθου. 11. 270. ἔπιθι]. 1Π|. 260. ϑορῃ. 
Α1. 10. Τοη. ἀρὰ Αἰμθη. 4561 Ὁ. οἷο. Ἐδάοιη ἰδῖιμθπ ἴῃ ὑρῖρο ἔδίεεν᾽. 
Ῥτοαποῖίαν. 

χαὶ πολύν] Μα]ϊύαπ. Οὗ, Θθ06. χέρδος -- χαὶ πολύ. Ἐπτ. Μοά. 871. 
οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον. Ῥαγίϊοαϊα δὴ ρῥτδθοθάθηίαπι ρ᾿Πθἔοσ τα 
ϑερμὸν ἀνδρικὸν νη ἃπροῦ Ἰάθοαπθ οαπὶ 11115. ἃγοῦθ ΘΟΠ] ΠΠΡΌΠα.ΠΙ δϑῦ. 
ΝΠ οταῦ ἰρΊ[, ΟἿ δὴ 1π 5.ΒΡΙ οἴοποη γοοαγοῦ ΕὙΙύΖΒΟη. (98 Ππ. ΑΠΠΔΙ. 

1829. τ. 11). ᾿ 

097. ἄνδο᾽ ἀγαϑὸν ὄντα Μίιαραϑῶνι] ὅ8ῖο ν. 564. Π:αραϑῶνι -- ἐδιώχομεν. 
Βᾳ. 781. ὃς Μμήδοισι διεξιφίσω περὶ τῆς χώρας Μαραϑῶνι. ΤῊ. 806. πρὸς 
ἐχείνην τὴν Μίαραϑῶνι (᾿Δριστομάχην). ΟὐἸδΐα5. Αἰμοη. 28 Ο. ἡ τὸ χαλὸν 
Μιαραϑῶνι χαταστήσασα τρόπαιον. Ἴππο. 1. 785. φαμὲν γὰρ Μαραϑῶνί 

τε μόνοι προχιγδυνεῦσαι. οἴο. ῬΙαύ. Μοποχ. 245 Α. αἰσχυνομένη τὰ τρό- 
παια τά τε (ὈΪ τη8]1π| δῦ τό τε δυΐ τὰ ἐν) Μίαραϑῶνι καὶ Σαλαμῖνι καὶ 

Πλαταιαῖς. ϑ᾽τΩΠ]Π1 6 Υ Τγ8. 1299, τὸν ᾿“μύκλαις σιόν. Ἐυτῖρ. ΗρρΡ. ὅ46. τὰν 
μὲν (δ᾽ ἐν) Οἰχαλίᾳ πῶλον. Ῥτδθροβίίϊο δἀάϊταν Ἐαᾳ. 1884. τῆς γὰρ 

πόλεως ἄξια πράττεις χαὶ τοῦ ᾽ν (τοῦ ΘοΥριπῦ) Ἡαραϑῶνι τροπαίου. 

γβρ. 711. ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες χαὶ τοῦ ᾽ν (τοῦ οἱ Βῖο φοΥτραπ), 

Μιαραϑῶνι τροπαίου. ΒῪ. 3503. χαὶ χολλύραν τοῖσι περῶσιν (γέρουσιν) 

διὰ τοὺὖν (τοῦ ῬοΥΡθυᾶτη Ἐ]1151.) Παραϑῶνι τροσταῖον. Τλοια. ἀθ ΟὐοΥ. Ρ. 208, 

μὰ τοὺς ἐν (ἔν οπι. οοα. ορί.) μαραϑῶνι ---- Ἰπιοίδη. Ὥρηι. Ἐπο. ὁ. 49. 

τοὺς ἐν Μίαραϑῶνι. Αἴποη. 380 Ο. μὰ τοὺς ἐν Μαραϑῶνι χινδυνεύσαντας. 
οὐ τῆοὸχ ἐν Σαλαμῖνι οὔ ἐν ᾿ἀρτεμισίῳ. Ἰϑοογαῦ. ὅ9 Β. τῆς ἐν Σαλαμῖν 

μάχης. 112 Α. τῆς ἐν Μαραϑῶνι μάχης. (Ρτδοροβί ϊοπθιι αἰτορίαπο ἀο]οῦ, 
ΒΚ κου.) 1014. τῆς Σαλαμῖνι ναυμαχίας. (Ῥτδοροβιθϊοποιι ἰάθαι δααϊ,). 
Ριηά. ΟἹ. ΤΧ. 95. ἐν Μαραϑῶνι --- μένεν ἀγῶνα. Ἐοἰ χα (Δ Τπιοΐδη, 
ΙΧ. 420) 5ἰαθαϊδ, τὐθίοαπαιιθ οὰπη ἀαύνο Παραϑῶνν ΘΟμ] ρα, μάχη, 
τροπαῖον, Ὡαΐ ΑἸϊὰ ἃ αὐϊᾷ πομθη, Ῥυδο ρθη ἀπ 6586. ῬΥΓΔΘΡΟΒΙ ΟΠ 6 πὶ ἐν; 

Ἁ]ΠΊΟΑα1 οὐ {ϊ ρόββ6 δα ἸΠἰΐαμ. Β΄. τὸ ἐν μιαραϑῶνι τροπαῖον γοοῖο αἰΧΟΥΒ 
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βοᾷ ἑστάναι Μαραθῶνι (ν61] ἐν 11.) τροπαῖον. ΝΟΠ ἰδηι8 1 ΒΘΠΙΡΘΥ ΒΟΥ 

μᾶπο ἸΘροπι οϑύθπαπηῦ Ἰοοΐ (ι18165 βαπὺ ΤΊ65πι. γ. 806. πρὸς ἐχείνην τὴν 

 Μιαραϑῶνι. οὗ Ἐπρο]. 11. 407. οὐ γὰρ μὰ τὴν Μίαραϑῶνι τὴν ἐμὴν μάχην ] 

᾿ χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. Ῥαιβαῃ. Ε]1δο. 1. τὸ Μιαραϑῶνι 

ἔργον. Μουβδίπηθ υἱάθίυσ τπόηθγο ΕΥ̓ Ζβομῖπ5. (ἃ ὙΠ Θβιη. 1. 1.} ῬγοτἸβοὰθ 

 ἀἰοὶ μαραϑῶνι οὐ ἐν Μιαραϑῶνι, απδηηνὶβ 5 Ρρ6. ἐν ᾿π θυβθυϊπῦ ΠΟΤᾺ] 

᾿ (υὖ ἴῃ Βα. 781. οὐ ἘπΡΟ]. 11. 616.). 
ὄντα] Τπιρογίθου! ραγϊοϊρίαπη. 1. ᾳ. ὃς ἦν. 

᾿ς περὶ τὴν πόλιν] Οἵ. 068. Εᾳ. 764. 831. Ῥ]. δ07. περὶ τὸν δῆμον καὶ 

τὴν πόλιν εἰσὶ δίκαιοι. 

ϑοϊοῖ. (Μαραϑῶνι: “είπει ἡ ἐν, οἵον ἐν Μιαραϑῶνι.) 

098. ὅτ᾽ ἦμεν] Θι τὰ νἱρ θᾶμα 5, αὖ θ6η6. γουεῦ Βταποῖ. ρυοῦ. ΠΙπα. 

Οὐ τ08. Τιγ5. 060. ὅτ᾽ μεν ἔτι. Ἐπὰν. Ηθο. 284. χἀγὼ γὰρ ἦν ποτ᾽, ἀλλὰ 

γὺν οὐχ εἴμ᾽ ἔτι. Οοπέγα βαριὰ 681. οὐδὲν ὄντας. Ῥοπεπᾶα ἰρὶθαν νἱσρα]α 

Ῥοβὺ μὲν πὶ Ε]Π.51]61ῖο. ΤΙάθμι 1ὰπὶ Ῥγοροβιθσαῦ ΒθυρΊου, ΟὈὐηβίχιιθη ἀπ] 

απ ἔογύα586. ρούϊι5 αραϑῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν, ααδπ ἀο ἃ αἴ θη πὶ ἃ Γἃ - 
ὉΠ 0π 6 ΘΥΔΤΙ 18, Ρούϊα5 ααδπ αραϑῶνι μὲν ἐδιώκομεν, ὅτ᾽ ἦμεν ((ᾳ τᾶ πη 0 

Ογ ροθδιητ5). ϑουθοημάσμι οηΐπι ἰιϊδϑοὺ ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι. Οἱ, 708, ἐχεῖνος 
᾿ ἡνίχ᾽ ἣν Θουκυδίδης. Τ,γ5. 00. ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι. Αὐἰδαπιοπ [αἰ ομάπη οϑῦ βαῦ 8 

Ταΐαχαπι [πἶδ58 μαραϑῶνι μὲν ἐδιώχομεν 5ῖμα ἰδύ18. ὅτ᾽ ἦμεν. 

ἐδιώχομεν) ὅὃ0, τοὺς πολεμίους. 
ἐδιώχομεν --- διωχόμεϑα) Ῥγΐοτθ Ἰοθὸ 46 ἱπραύϊομο ᾿ιοβύϊα μη, ροβύουϊομθ 

6 ΠῸΠΡ 8. Του πβῖυαβ. ΤΙοϊθαν Θηΐμ ν. ρ. δεώχειν τινὰ ἀσεβείας, ἰὰ οδὲ 

᾿πιριούα 15 ΟΥΠΠ6 ἢ ΔΙΙΟῸΪ ἱπύθπαογο, οὐ ἀθ τοὺ φεύγειν ἀσεβείας. 

Τὴ Ὑ βρὶβ νυ. 1209. οοπέππαϊς Πὰ5 βιρ ἰ Ποδύϊοηοβ, ὅτε τὸν δρομέα «οἀὔλλον 
-- εἴλον διώχων λοιδορίας. ΒΕ. 

ϑοῖιοῖ. αραϑῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν: Περιεγένοντο" γὰρ οἱ ᾿4ϑηναῖοι Περ- 
σῶν ὅτ᾽ ἐμαχέσαντο πρὸς αὐτοὺς ἐν Μιαραϑῶνι. 

ΠΟ 699. ϑαϊιοὶ. ὑπ᾽ ἀνδρῶν: Τῶν νέων ῥητόρων. διωχόμεϑα δὲ ἀντὶ τοῦ 
χατηγορούμεϑα. 

τ00. διωχόμεϑα) Οἱ, θα. 9600. (αὈ] οαάθῃ οϑῦ διθῖρια85). Ὑ 680. 902, 
Ἐ0]. 452. Οοππθοίθ πονηρῶν σφόδρα. Οἷ, Νὰ. 400. χαίτοι σφόδρα γ᾽ 
εἴσ᾽ ἐπίορχοι. 1)6 τὸ οἵ, 079. 
ΤΟ]. χᾷτα πρὸς --ἸἼ Εὖ ἀοίπαοθ ᾿πΠΒΌΡΟΙ ---. Νίβὶ σϑροποπᾶπμ χαὶ 

-.- ΥΥ. δημποῦ. οὐ. 

ϑοῖιοί. (κάτα προσαλισχόμεϑα: ᾿Αντὶ τοῦ πρὸς τούτοις χαταϑδιχαζόμεϑα 

χαὶ ζημιούμεϑα!.) 

702. Οὗ Νυῦ. 1079. τάδ᾽ ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν. ῬῚ]. 1161. χαὶ τί ἔτ' 
ἐρεῖς; 480. ΤῊ. ΤΟΥ. τί ἂν οὖν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὅτε ---; 

 ἡΜμαρψίας) Ταχρυϊοπύατη ἰαπο τὰ α]αῖὴ οὖ υπθύογθηη ᾿πργΟ θα ἔπ||880 
ἰταα!ϊῦ 50Π01. Τηΐον (Δ ]11ὰ6 Δα α]αύογοβ ᾿πϑποσαῦαν ἃ 0 Αθ]ᾶπο ὡρια δαϊάδηη 

25 



ἧς 

904 : ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΤΙΒ 

703. τῷ γὰρ εἶχός ---:Ἴ 86. τεχμηρίῳ. ΟΥ, ΤῊ. 889. τῷ γὰρ εἰχὸς, ὦ 
πόλις, ] τὴν Ὑπερβόλου χαϑῆσθϑαι μητέρ᾽ ---; Ναρ. 5986. τουτὲ τῷ χρὴ 

πιστεύειν; Ῥ]. 48. τῷ τοῦτο χρίνεις; Ὥριη. Ρ. 879. τῷ πιστόν; Ῥ. 809. 

χαίτοι τῷ τοῦτο ὑμῖν πιστὸν ---; Ῥ. 873. Ρ. 9906. τῷ δῆλον οὖν ἔσται 

πότερον ---; Ῥ. 1248. τῷ ταῦτα πιστὰ ---; ἴβδο. ΧΙ. 10. τῷ δὲ γνώσεσϑε, 

τοῦϑ᾽, ὅτι ---: Τιγβ. ΠΙ. 20. τῷ γὰρ ἂν δόξειε πιστὸν ὡς ---: Ἠγρογϊα, ἴῃ 

ἼὭδπη. Ρ. 27. τῷ τοῦτο πιστόν; Ἐπ. 842. τῷ χαὶ πεποιϑὼς ἀξιοῖς ---; 

Τοπίαθαπὶ 011πΔ πῶς γὰρ εἴχὸς ---; 584. Π1Π1] ΟΡῸΒ τησπίαθοη6,. 

ἄνδρα χυφόν] ἱταπη ἱπΟΌΓΥΠ|, 856. Βθηθοία. ΟΥ, Ρ]. 2006. Ι 
ἄνδρα -- ἡλίχον Θουκυδίδην] 1. 6. τηλιχοῦντον ἡλίχος ἐστὶ Θουχυδίδης. 

Ἐδάριη οοπβίγιποίϊο οϑῦ Ες0]. 405. ἐχεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίκοισι νῷν, Ῥ1Ὸ 
τηλιχούτοις ἡλίκοι νὼ ἐσμέν. Να. 848. ἢν μὲν ἴδωσι χομήτην --- οἱόνπερ 

τὸν Ξενοφάντου. ἘΠ0]. 400. ϑορῃ. ΕἘῚ. 444. πῶς δ' οὐ χἀτέρας οἵας γ᾽ 

ἐμοῦ (ἄρχει); Χροη. Ηϊβύ. 11. 8. 26. γνόντες τοῖς οἵοις ἡμῖν τε χαὶ ὑμῖν. 

χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοχρατίαν. Ἴππο. Ὑ1Π|. 21. πρὸς ἄνδρας τολ- 

μηροὺς οἵους χαὶ (γε) “ϑηναίους. Τπιοίδη. Τοχ. 11. ἀνδρὶ οἵῳ σοὺ πολε- 

μιστῇ μονομαχῆσαι. ΟΥ, δὰ 601. ““ΤΠππογα]άοπι Μο]οβῖδθ ἢ] απ, ῬΟΥΪΟ]15 
ἴπ ΤΟΡΌ ΠΟ σουθηα δΔανθυβαυαη, ΠηΘΙπογαὺ ποβίου οὐϊδπιὶ πἰ ὕ6Βρ. 947. 

Εχ ΡΙαἴαγομο πῃ Ῥϑυῖο]6 Ρ. 161. οο]]Πρᾶβ. θατῃ ΟἸΣΙΡΙ δ 15 84. ΔΠΠῸ ῬΓΙΠΟ 

ἐξοστραχισϑῆναι." ἘΠ|Μ. ῬΙαῦ. Ῥον. 8. ἦν μὲν γὰρ ὁ Θουχυδίδης τῶν 

χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν χαὶ πλεῖστον ἀντεπολιτεύσατο τῷ Περιχλεῖ 

χρόνον. 0: Νῖο. 2, Τοβυϊμππηοπία ἀθ 60 οΟ]]ορὶῦ Βογρ κίαβ Οοιηπι. Ρ. ὅ4---ΘΌ. 

Ξοα Ῥ6π6 τποππῖϊ ΜΙ ΘΠ61105 ῬγΟθΆ 116. ΠῸΠ 6586. ὙἸΠΠΠῚ ἰδ ΘΟ] ΘΌΤΘΠι οὕ 

ὨΟΡΙ]ΘῚη ἸηΐΘΙ 608 αα] ῬΌΡΙΪοΟ βαπιρία δ᾽θγθηξοῦ (ἈΠπρΡ]. βύαὐο- τΡδῸΡ6Γ8) 

0 ποβέστο ΠΙΠΠΘΤΔΤΊ. 

Βοῖιοῖ. τῷ γὰρ εἶχός: Τῷ τρόπῳ, πῶς, δίχαιόν ἐστιν ἄνδρα γεγηραχότα, 

(ἀντιπολιτευσάμενον Περιχλεῖ,) ἀπολείπεσϑαι εν ἐν... ἀγριόηθοι ' 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ ἡ τος ἐρημία. λέγει δὲ ἀγριότητι., Κηφισοδήμῳ τῷ 

λάλῳ ῥήτορι. οὗτος δὲ ὁ Θουκυδίδης Μεληβέδῃ παῖς ἦν. γεγόνασι δὲ δ΄, 

(ὁ ἱστορικὸς, ὁ Γαργήττιος, ὃ Θετταλὸς, ὁ Μελησίου υἱός). 

χυφρὸν: Κεχυρτωμένον. ]Ιοῦ. 

704. συμπλαχέντα] Ο ΟὨΡΎΘ558π). ΞΌΡΠ. ΕἾ. ὅ48. τῇ παντομόρφῳ Θέτιδε 

συμπλαχείς ποτε. Επτ. ΒΔΘΟΗ. 800. ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεϑα ξένῳ. 

ἘΠΡῈ]. 1ΠΠ|. 207. ἕτεροι δὲ τοῖς ϑεοῖσι συμπεπλεγμένοι ΚΕΝᾺ Καράβου 

σύνεισιν. Μοπηδπᾶ. ΤΥ. 841. ἀδίκοις φίλοισιν ἢ χαχοῖς μὴ συμπλέχου. 

Ἡδοτοά. 11. 78. συμπλαχέντος δὲ Γωβρύεω τῷ Μιάγῳ. ὙΠ]. 84. συμπλα- 
χείσης δὲ τῆς νεός. Ὥριι τ. 124. συμπλαχέντας διαγωνίζεσϑαι. ἈΘΒοΠῖπ. 

1. 102. συμπέπλεγμαι δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ χαϑ' ὑπερβολὴν ἀνϑρώπῳ γόητι 

χαὶ πονηρῷ. Ῥϊοᾶον. 51ο. ΤΥ. 11, ὁ δ᾽ “Ἡραχλῆς χαταντήσας -- σ 
πλάκη καὶ --- ἀπέπνιξε. ἸΥ͂. 12. ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς παραδόξως συνεπῖλο 

τοῖς βιαζόμενοις. ῬΙαῦ. ΡοΙ. 11. περὶ τὸ βῆμα τῷ Περιχλεῖ συμπλεχόμενος. 

Ῥομρ. 17. Μετέλλῳ δὲ Πίῳ τότε συμπεπλεγμένον. 811. 16, πρόϑυμον 
ὄντα συμπλέχεσϑαι τοῖς Ῥωμαίοις. Τλιοὰ]}]. 8. ἀνδρὶ τολμητῇ --- συμπλέ- 

χκεσϑαι. ΑἸ]οῖΡ. 28, αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐξήπτοντο καὶ συνεπλέχοντο. ἈΘ]1Δ ἢ 
Υ, Η. 111. 44. συνεπιλάχη τῷ λοιπῷ τῶν χαχούργων. Τλιοῖδπ. Τμα0. δ, ταύτ' ̓

 
-. 
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ς συμπλεχόμενος. ΑἸΔΘΗ. 24. πολεμίῳ ἀνδρὶ ὁ τοιοῦτος συμπλαχεὶς χαταρ- 

ρέει τε ϑᾶττον ὑποσχελίσας οἴο. ὅοπν. 80. ἐβούλετο γὰρ συμπλαχῆναι 

τοῖς Στωϊχοῖς. 44. οἵδ᾽ ἐμάχοντο συμπλαχέντες. ἤδαχ. 9. συμπλέχεσϑαι 

᾿χαὶ εἷς χεῖρας Ἰέναι. Ἠΐηο συμπλοχὴ ΟθΥύδιη 6, [πιοῖλπ. 1). ΜΟΥ. 
ΕΧΧΥΤΙ. 3. οἷο. 

᾿ς τῇ Σχυϑῶν ἐρημία] Ἠδβγομ5, Σχυϑῶν ἐρημία" παροιμία ἀπὸ τῶν 

φυγόντων ἐξ ᾿Πιῳρέσου Σχυϑῶν διαδοϑεῖσα᾽ φοβηϑέντες γὰρ χαὶ ταρα- 

᾿χϑέντες [οὐ] χατὰ γνώμην ἀπῆλθον. τίϑεται τοίνυν ἐπὶ τῶν ἐρημουμένων 

ὑπό τινων. Ηδθο νὰ ο5886 ροβϑαῃῦ, 884 μοῦ ἴοθὺ Σχυϑῶν ἐρημία οδὲ 
ἴρβθ Οδρῃϊβοάθηητιβ, Θα}118. 6 1Π8]ΟΥἿ θ8. ἈΠ] Ὸ15. ΟΥ ΠἸοατη. ὈΧΟΤΘΠῚ αιιχῖβ80 

νἱἀθίαγ, ἰᾳ «πο μΡοβίθα Τ)ϑιποβύμθηϊ οδ]θούμμη οϑῦ. [π46 οδὺ ἀποᾶ θὰμὶ 

γ, Τ0 7. βαρι αν 5ῖνθ βΒουσιπι ΡῈ] Ιοπὶ, οὖ ἰηΐουῖιβ ν. 712. Ῥαΐγβ 

ρορπαΐοβ ϑογύμαβ ΔΡρθ]]αῦ ροθία. (δρηβοάθη τπθτηϊηϊῦ ποβύθι οὐϊατη ἴῃ 

Ἡο]οαβῖη, ἃ 586}0]. δ ν. 710. οὐ δια ἴῃ Εὐάϑλους δέχα «Ἰ]οραίαβ, ὑὉ] 

ἄπαβ γοθθβ 46 πιθὺ δα]θοὶ, ἔστε τις πονηρὸς ἡμῖν τοξότης ξυνήγορος ] 

[τοῖς παλαιοῖς], ὥσπερ Εὔαϑλος παρ᾽ ὑμῖν τοῖς νέοις. ἘΠῚΝ. ἘΞ νογβὰ Ὑ15. 

ΟΟΠ]Πρ 5. ρθη (ΟΡ ΒἸβοάθηη ρΡαΐγθιη ὡΣχύϑην 5ῖνθ τοξότην [π1586. οὖ ἴῃ οἷν]- 

ἰαύθπι ἈΙΪα 0 τηο0 ᾿ΓΥΘΡΒ556; ΟὨ]ΒΙΠΟΔΙ ΠΟΠΊΪΠΘΒ. ΒΘΠηϊοἶγο85. παραξένους 

αἰοῖς οοιηΐουβ ν. 518. Οἵ, Ηΐρροου. 486 δὄγε οἷο. 8 95. ἡ δὲ Σχυϑέων ἐρημίη 
᾿χαλευμένη πεδιάς ἔστι χαὶ λειμαχώδης χαὶ ψιλὴ χαὶ ἔνυδρος μετρίως. 

Ταιοίδῃ. ΑἸηον. 380. Χαριχλέους ἄλογα ζῶα χαὶ τὴν Σκαυϑῶν ἐρημίαν ἔπαι- 

γοῦντος. Τάρθδῃ. ΙΥ. 284 ἢ. τὸ δὲ βὴῆμώ μοι τῆς Σχυϑῶν ἐρημίας οὐδὲν 

διαφέρειν δοχεῖ. ἈΡροπά. Ῥτον. ΤΥὔ. τὅ. Σχυϑῶν ἐρημία. ἬβδδΒγοΙ. ἢ. ν. 

Αδβοῃ. Ῥτομπι. 2. (01 ν. ΒΙομι). μου Αν. 1484. ἐν τῇ λύχνων ἐρημίᾳ. 
ῬΙαΐ. Ταιοὰ}]. 14. μισὸν πόλιν εὐδαίμονα χαὶ πλουσίαν --- ἀπολιπόντας 
ἡμᾶς ἄγει πρὸς τὴν Τιβαρηνῶν χαὶ Χαλδαίων ἐρημίαν. ΜοίδρΠοτϊοθ 

ΒοΙὐπο ἀ6 Βοιηΐπθ ἀαοοαπι ΠᾺ]}1ὰ οοπϑιθθιμο 6886 ρούοβὺ. Οἷο Ερἰβῦ. 

δα Αἰο. 1. 18. “Μούθ11185, ποὸπ οιηο, 8608 ἰὐπ8, δ᾽ 7, 58011{π40.᾿ 

ΟΒΙΜΠΠΙΓΟΥ ἴοτο ποβοϊοατῖβ Θασέα ἅλμη νοοαῦαν ἃ Οταϊίπο Αὐμθῃ, Ρ. 104 Ἐ. 
ϑοϊιοῖ. (Σχυϑῶν ἐρημίᾳ: ᾿Επεὶ ϑηριώδεις αἱ ἐρημίαι τῶν Σχυϑῶν. ἀντὶ 

τοῦ ὀλέϑρῳ καὶ χαχοῖς συμπλαχέντα. τοῦτο δὲ λέγει ὅτι οἵ Σχύϑαι ἄοιχοι 

ὄντες χαὶ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν φερόμενοι αἴτιοι ἑαυτοῖς ὀλέϑρου γίνονται. 

ἔστι δὲ παροιμία ἡ Σχαυϑῶν ἐρημία. τουτέστιν ἔρημον ὄντα (- ῳ ὄντι ὃ). 

τ06. ξυνηγόρῳ] “Ῥοᾶποὶ ἴπ ἠπάϊοίαμη, πἰδὶ χψαϊᾷ οχέγδοναϊ παν! ρορα]ι8 
βίανιιϊθβοῦ, γαϊσο βοϊοθαῦ 40, ΤΗΘβιπο οὐδ; Δοοαβαγὶ διυιύθιη Ῥυδθίου ᾿ρβατη 

ἀο]αΐοσθιι ἃ0 οταξουῖθαβ, ἄθόθιη Ῥ]οσαιπαπθ, δ πδὴ ἰρβᾶμι δοοιβα ΟΠ 61 

ὃ ῬΟΡα]ο ογθαίίβ, απαὶ συνήγοροι αὖ κατήγοροι οἰΐδπι ΔΡΡΘΙ]ΔΡαἔασ, ἀσδοῃ- 

Ἰηδιηα 6 6 ΡΌὈ]Ϊοο Πποποτᾶγίατη δοοὶρι ρα μί." (ϑομορθιμδμη. Ρ. 200 --- 210.) 

ΟἿ 6βρ. 482. ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾽ ὅταν ξυνήγορος ] ταὐτὰ 

ταῦτίώ σου χαταντλῇ καὶ ξυνωμότας χαλῇ. ἴδαθ. 1. 8. ἥχουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς --- 

ῥήτορας παρασχευασάμενοι. Οἵ. δὰ 08. 
ϑοῖιοῖ. (Κηφισοδήμῳ: Οὗτος ϑρασὺς χαὶ δεινὸς πρὸς τὰς δίχας. “41ϑη- 

ψαῖος δὲ χαὶ οὗτος.) 
706. χἀπεμορξάμην] ΗδδγΟμαΒ, ἀπεμορξάμην" ἐδάκρυσα. Ἀπθοά. ΒοΚΙ, 

Ῥ.- 421, 9. ῬοΙβ. Ῥυδοῖ. Ηθο. Ρ. 26. Ηοπι. 1]. β΄. 209. ἀλγήσας δ᾽ --- ἀπο-. 
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μόρξατο δάχρυ. Οἁ. ο΄. 804, αὐτὰρ ὃ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο ϑάχρυ.. 

ἘπτρΙ 65 ἴῃ τὐδβ ἡ ν. ὍΟ1. ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων κόρας 1᾿ 

δαχρύοισι τέγξας ἐξομόρξασϑαι " Επτ. ΕἾ. 090. ἀπόμορξαι σέϑεν 1 

τὰ δάχρυα. ιν ον Εᾳ. 827. ὁ δ᾽ ἹΙπποδάμου λείβεται ϑεώμενος. 

ϑοϊιοῖ. κἀπεμορξάμην: Ἔχλαυσα Ἐ. ἐκ τοῦ παραχολουϑοῦντος. (παρέ- 

πεέται γὰρ τοῦτο τοῖς δαχρύουσιν.) 

τ0 7. ἀνδρὸς τοξότου] Οἵ. Βδη. 1008, ἄνδρα ποιητήν. 1090. ἄνδρας -- 

ποιητάς. 1041, ἄνδρα πολίτην. οὔ δὰ Τ,γ8. 908. 

χυχώμενον)] Οοπατραύῦιππι, νοχαύθπη, δ οοβϑίθατη. ΑΠΡΊ. ΠδΥἃ85- 

564, Ρα]116α. ΟἿ 688. 

Βοίιοῖ. ἐπ᾽ ἀνδρὸς τοξότου: Φ«Φντὲ τοῦ ὑπηρέτου δημοσίου, ἐπόπτου 

χαλουμέγου. 

108. ἐχεῖνος --- Θουκυδίδης] Τῃ ΠΟΙΙΪΠΙ 85 ῬΓΌΡΥΙΙ5. ΟἸ ϊ Ρο0558 ἃυίϊοα- 

1ὰπ| πιοπυϊ Βοἰδῖσ. Οοη]. Ρ. 184. 81ὸ Ερο]. 1607. δε ᾿Επίγονόν γ᾽ ἐχεινονί. 
ΝΡ. 584. ᾿μλέχτραν κατ᾽ ἐχείνην. Οοπδίσαθπαπθππι απῦθπι ἡγίχα ἣν ἐχεῖνος 
Θουχυδίδης, ἀπᾶη άο οταῦ 1116 1ᾳν 615 νδ]ϊᾶὰβ δο νῖρθηβ (Π0ῃ 

4] πὰπῸ οβῦ, βθπθχ δὲ πη 060111π5). ΟἿ, 699. Ν65ρ. 255. ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ 

ἐστὶν --- ἥβης ἐχείνης οἴο. Τιγ5. 068. ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι. Οταϊίπη ἂρ. ϑ'ου. ΕἾἼοΥ. 

2, 11. ἥβης τ᾽ ἐχείνης νοῦ τ᾽ ἐχείνου χαὶ φρενῶν. Οἷο. δα Ατὸ. 8, 7. “568 

απ 1110 ῬΡομπιροϑῖο --- ὁὰτῇ ΠΟΟ νϑ το. 14. 46 οταῦ. 11. 21. Ἠοχ. Θά. 

ΤΥ. 18. 18. “ΘΟ υἱὰ ΒΔ 685 1111π5,1111π8 4αὰδ6 ΒρΙτεθδῦ ---᾽ ΤΥ΄.1. 9. 
ϑοϊιοῖ. ὃς μὰ τὴν “ήμητρα: Ὅστις Ἢ μὰ ὑφ δι: ὑπὸ τοῦ τοξότου βλαπτό- 

μεγος οὐδὲ τῆς “]]ἡμητρος ἠνέσχετο, ἡνίχα ἡν νέος. ᾿ἀχαιὰν δὲ τὴν αὐτὴν 

(ἐκάλουν) ἀπὸ τοῦ χτύπου τῶν κυμβάλων χαὶ τυμπάνων τοῦ γενομένου 

χατὰ ζήτησιν τῆς Κόρης. (ἢ ἀπὸ τοῦ ἤχου ὃν παρεῖχε τοῖς περὶ τὴν γέφυ- 

ραν εἷς «ϑήνας ἀπιοῦσιν. ἢ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν ϑυγατέρα ἄχους. ὃ δὲ 

γοῦς, ἡνίχα ἣν Θουχυδίδης, οὐχ ὅπως τοξότην ἠνέσχετο ἂν χαταβοᾶν 

αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ᾿“χαιὰν αὐτήν.) 

100. Ἀρᾶάθ, πὸ ἰρβϑᾶπι αὐἰάοη ΑΟΠμδίᾶτ ἔδοιθ ο]οσ ἃ 55θ. 

Οὐ. Ἠοτοά. Υ. 61. καὶ “χαιίης “ήμητρος ἱρόν τε χαὶ ὄργια. Ηοπι. 1]. ο΄. 
899. περὶ δ᾽ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει ] ἄγριος, οὐδέ χ᾽ ἄρης λαοσσόος οὐδέ 
χ᾽ ᾿41ϑήνη ] τόν γε ᾿δοῦσ᾽ ὀνόσαιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα νιν χόλος ἵχοι. δ᾽πιοπῖα,, 

ΕΤ. 191. οὐδ᾽ ἔτλη Κυβέλης ἱερὸν βρόμον ὑλονόμος ϑήρ. Χοπ. Οδοοη. 11. δ.. 

ἢ οὔτε ϑεοὺς οὔτε ἀνθρώπους οἶμαί σὲ ἂν ἀνασχέσϑαι. Νίοαπα, ΤΉΘΙ. 

τὸν μέν τ᾽ ἐρέει φάτις οὕνεχ᾽ ᾿“χαιὴ | “]ημήτηρ ἔβλαψεν, ὅϑ᾽ οἴο. ϑπηϊ- 
10 γ, αὖ νἱάοίαν, ἀνεξιχώμη (γυνὴ) αἰχῖῦ Οταϊίητιβ ΕῪ. Τηο. δ4. ἩθΒγομἶα5, 

᾿ἀνεξικώμη" ἧς οὐχ [ἂν] ἀνάσχοιτο ὅλη κώμη. Θυοᾶ ἀδ πιλ]ογο ἀπδθ, 

ν6] ἰούϊιβ ῬΡᾷΡῚ ἱπηρούαιη οὖ οοηνὶοῖὰ βαυβίϊηοαῦ αϊοίαμῃ δοοὶρὶῦ ΒερρκῖαΒ 

Οοιηπ. Ρ. 255. 

110. χατεπάλαισε] Καταπαλαίειν 5Βιρυϊδοαῦ Ἰυασύδπαο ΒΌΡΘΙΔΥΙΘ. 

Απρ]ϊοο, ὅο ὙΙΘΒ.16 ἄγη. 8680]: χατηγωνίσατο, κατεπολέμησε. Ἐὰν, 

Τρ}. Δ. 1018. ἀλλ᾽ οἱ λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους. Ῥ]αΐ, Ῥο]. 11. 862 Ὁ. 
τὰ ὑπὸ τούτου ῥηϑέντα χαταπαλαῖσαι. Ῥ]αῦ, Τιγο. 22, πόνῳ πολλῷ χατα 
παλαίσαντα τὸν ἀνταγωνιστήν. ΑΡΟΡΙ. μὴ δυνάμενος διαφυγεῖν ἔδα: 
τὴν χεῖρα τοῦ χαταπαλαίοντος. [κιοῖδμ. Ὁ, Ὁ, ὙΠ. 8, τὸν Ἔρωτα χατὲ 
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᾿πάλαισεν. Οοπί. 8. ὑπὸ τοῦ ἀμαχωτάτου τῶν ἀνταγωνιστῶν καταπα- 

᾿λαισϑεὶς τοῦ ϑανάτου. ΘΙ ΠἰοΥ Εᾳ. 280 5ᾳ. χαταβοήσομαι βοῶν σε. 
2] Σ 7 “" 3 ν ΄ 
4.4.. χαταχεχράξομαί σε χράζων. Αοἢ. 100. χαταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν 

᾿χατεναυμάχησε τὰς “αχεδαιμονίων τριήρεις. ἸΒΟΟΙ. Ὁ. 75. Α, αὐτοὺς κατε- 

 γαυμάχησε. Ἱπιοῖδη. 46 δα]ῦ, 22, «φῦλον οὕτω μάχιμον τοῖς αὐτοῖς ϑιάσοις 

᾿ χατωρχήσατο. ὅῖο οὐΐδπι χαταπολιτεύεσθϑαί τινα Τλοτι. Ρ. 102, 22. Ρ. 442, 20. 

᾿ χαϑυποχρίνεσϑαί τινὰ Ῥ. 449, 10. χαταστρατηγεῖν τινὰ ῬΙαύ. Τμι00}]. 19. 

Ο ΆΚγ]1]. 20. χαταγωνίζεσϑαι τὸ ψεῦδος (ΡΟ]γὈ.). 
Πὐάϑλους] Τιιρτοθιβ τπθίου ΕπδΈΒ]α5. {πϊξ. ΟἿ, Υ 65ρ. ὅ92. ἘῚ. 802, (ἃ. 

568|01.) ἔστε τις πονηρὸς ἡμῖν τοξότης συνήγορος ] ὥσπερ Ἐὔαϑλος παρ᾽ 

ὑμῖν τοῖς νέοις (λαλίστατος «1ᾶλ85: οἵ, 700.). ΡΙαῦ. οοπι. 11. 651. Οναξίῃ. 

ΤΙ. 617. Αὐ]. (111. Υ. 10. “ΕὐΔ ΟΠ πὶ αν ποῖ αἰγὶ ῦθπι 6] οα τ 6} 0180 
ἀϊοοπᾶδο οδιβαγταη απὸ οὐδ Ππαϊ οπρίθπύθπι. Θαϊηοῦ}]. ΠΠ. 1. Δ Ὁ- 

ἀουθο5 Ῥτούίαροτδβ, ἃ απὸ ἀδοθπι Π11]Π1|0 85 ἀοπδΥΪΟΤατη 414] - 

᾿οἶ5886 ιΐθιι απἀδῃῃ| οαἰϊαϊξ Ππαύμ]υ8 αἀϊοϊίαγ.᾽ Ὅϊορ. 1,..ὄ ΙΧ. 51. 

Μοΐποῖ.. Ηΐβε. Οὐιὲ. οι. ἅτ. Ρ. 180. Βουσκ. Οοιηπι. Ρ. 917.--- 100. 
ϑοῖιοῖ. κατεπάλαισε, χατηγωνίσατο, κατεπολέμησεν. Ἀ. Εὐάϑλους δέχα: 

Οὗτος ὁ Εὔαϑλος δήτωρ πονηρός. (᾿“ριστοφράνης ἐν λχάσιν “ἔστι τις 
πονηρὸς ἡμῖν τοξότης συνήγορος [ ὥσπερ Τὔαϑλος παρ᾽ ὑμῖν τοῖς νέοις". 

ἣν δὲ χαὶ εὐρύπρωχτος χαὶ λάλος. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἀγεννής" διὸ χαὶ τοξότην 

αὐτὸν χαλεῖ, οἷον ὑπηρέτην. διεβάλλετο γὰρ ἡ τοξεία ὡς εὐτελής. καὶ 

Σοφοχλῆς [Ἀ]. 1120 54.] 
“ὃ τοξότης ἔοιχεν οὐ σμιχρὰ φρονεῖν." 

ἀλλ᾽ ἔνδοξον ταύτην δεῖξαι βουλόμενός φησιν 

“οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐχτησάμην᾽". 

αὐτοῦ δὲ τοῦ πατρὸς) τοῦ Ἐῤάϑλου. 
711. χατεβόησε --- τοξότας] ΛΗΡΊΟο, τ οὐ] ἃ ἢν οὐ θα (ΟΥ 5Βποιπύθ4) 

ἄονη. Οἵ, Ἐφ. 280. χαταβοήσομαι βοῶν σε. 2817. χαταχεχράξομαί σὲ χρά- 

ζώων. ῬΙαύ. Ῥυού. 319 Ὁ. ἕως ἂν ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρῶν λέγειν 

χαταϑορυβηϑεὶς οἷο. 

τοξότας] Οἷ. 707. ἘῚ. 1. 
ο {|2. αὐτοῦ] 86}01: τοῦ Πὐάϑλου. ΟΡ Ἰβοάοιημπαπι αἰοὶ ὁοπβοὺ ΜΆΠΘΥΙΒ. 
ΝΟ ΟὈΒΟαΤΟ βιριϊποαῦ μαστοὶ Ἐπ Ή] δῦ 6718. ΘΟΠΒΔη ΡΠ Π605. βδρ][ὰ- 

Τϊοσιπι ΡΥΘΡῚ δαβουϊρίοβ [πΐ8886, αοἱ τηδχίπηδπη Ρᾶγῦθιη. ῬΑΥΡΑΥῚ ογδηῦ.᾽" 

(Βεῖρκ. Οομμη. Ρ. 98.) 
᾿ τοὺς ξυγγενεῖς} 1. 6. δογύμαβ, αἱ βαρ]υςαυἹ ΡΟΣ ογδηῦ. 

1718 5ᾳ. Βοραῦ αὖ ἴῃ ἐαδασ απ ΒΘ ηΐ8. Δοοιβα 8 56Π68. ἴῃ 70 10118. ΟΡΡο- 

μδηδῦ ξυνήγοροι, ἡ] ΟΥ 5. 1 Π]ΟΤΘΒ. 
118. ὕπνου τυχεῖν] Οἷ, ΤΠΘΟΡἢγ. Ομαν. 18, χαὺ οὕτω μόλις ὕπνου τυγ- 

χάνειν. Οοπι. ἱποοτί. ἂρ. ΡΙαί. ἃ 6 δὰ. Ροθ. Ρ. 18 Β. τεύξομαι δ᾽ ὕπνου ] 
προέμενος (αὐτό). Χεπ. Ογτ. 1Π|. 1. 24. οὔτε σίτου οὔτε ὕπνου δύνανται 

λαγχάνειν (τυγχάνειν τοοῦθ ᾿πτι8 ὁ046χ). 
714. Βταποκίαβ νοχεϊῦ: ἀδογοῖο ΡΌΡ]ο9 βοϊβοϊθθ οδιιβαυ πὶ ΟΟΡ ΟΠ 05 

᾿ΒΘΟΥΒΊΙΠῚ βοτὶ, αὖ Δάνουβιη) 50 ΠΘΠῚ Β6Π6Χ οὐδθὺ θαἀθηψι]πβαιῖιθ δι 8] ἀἴοι8, 

ἡ ππἰουῖθιβ ἀαΐοπι ορροπδίιη οἰμαθάπβ οὖ Ἰοαπὰχ οὖ ΟἸϊπΐδθ Π]188. 
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χωρὶς εἶναι] ΟΥ, ΤΉ ΘΒιη. 11. χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑχατέρου ᾽στὶν ἡ φύσις. 

ϑοϊοῖ. τὰς γραφὰς: Τὰς δίχας. Ἐ. ὅπως ἂν ἢ τῷ γέροντι: Ἵνα παντε- 

λῶς οἱ νέοι τῶν γερόντων χεχωρισμένοι ὦσιν. (νωδὸς δὲ ὁ μὴ ἔχων ὁδόν- 
τας ὑπὸ γήρως.) : 

710. νωδόςἹ ΒἙδαπία]π5. ΟἿ, ΡΙαύ. 266. ῬΒγγηΐοῃ. 11. Θ08. Ἐπρι. 

1Π. 272. ΤΠθοοΥ. ΓΧ. 21, ῬΊοτθον. 11. 285. ἀνὴρ γέρων ἀνόδοντος. 

ὁ ξυνήγορος) Οτδίον ΡΕΌΙΙΟΙΙΒ, ἃοσιβαίου τοῦ γέροντος. ΟΥ. δᾶ Θθ8ῦ. 

710: εἰρη προσεος σέ Νυῦ. 1089. ξυαηγοῤοῆ ἐχ τίνων; 411. ἐξ 

εὐρυπρώχτων. 

χὠ Κλεινίου] Οοτηΐοαβ Ῥποῦ. Ρ. 192, 12. χυσολάώχων ὁ Κλεινία. “4ἅτα 

δῃΐθ ὈΙΘΠ ἰὴ αᾶπη δοία οδὺ πᾶθὺ ἴδθα]α πον Οἰατοβ οὐδίοσθβ Πα Ι8 

εβὺ ΑἸοϊθίαᾶθβ, αἱ νἱχ ἀππι 6 ρου ΘρΎΘβδιι8 ταῦ." (Ε]1η51.) Οἵ, Ἐὰ. 

Τ δοῦ. 1. ; 

ϑοῖιοῖ. χὼ Κλεινίου: ᾿Αλχιβιάδην τὸν Κλεινίου ὡς χαταπύγονα χωμῳ- 
δοῦσιν. 

τι. “ΔΑα νοῦρὰ ἐξελαύνειν τὸν γέροντα τῷ γέροντι ᾿πδῦα! ΟἸΠΠΙΠΠῚ 

ΠΟ ἀπ οδῦ Απθρμᾶπθ5 ἀραᾶ Αὔμοη. 11. Ρ. 44 Α. (11. 159.) οἴνῳ (ἀα 4. 

δὲ δεῖ)ὴ τὸν οἶνον ἐξελαύνειν, ] σάλπιγγι τὴν σάλπιγγα, τῷ χήρυχε τὸν 
βοῶντα,  χόπῳ χόπον, ψόφῳ ψόφον, τριωβόλῳ δὲ πόρνην, } αὐθαδίαν 

αὐϑαδίᾳ, Καλλίστρατον μαγείρῳ, [ στάσει στάσιν, μάχῃ μάχην, ὑπωπίοις 

δὲ πύχτην,!] πόνῳ πόνον, δίκῃ δίχην, γυναιχὶ τὴν γυναῖχα." ἘΠῚ. 
Αἀάθ ΑἸηρμΐη ΠΠ. 317. οὕτως ἐξελαύνει (56. μέϑην λύπη). ῬΙαί. ΤΗοδοῦ. 

154 ἘΞ. συνελϑόντες σοφιστιχῶς εἷς μάχην ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λόγοιε! 

ἐχρούομεν. ὅ51π|1118 ἴθ ὙΘ 85. ῬΙΟΥΘΙΌΙ8115 οϑὺ ἂρ. ῬΟ]]. 1Χ. 120. “ἥλῳ τὸν 

ἧλον, παττάλῳ τὸν πάτταλον. Ατϊϑῦ. Ῥο]. Υ΄. 9. θ. ἥλῳ γὰρ ὁ ἧλος, ὥσπερ 

ἡ παροιμία. Ἰχιοῖαπ. ῬΏΙΟΡ5. 9. ἥλῳ, φασὶν, ἐχκρούεις τὸν ἧλον. Ὁἷο. 
Ταβο. ΤΥ͂. 90. 7. “ΟἸανὸ ΟἸα απ 6] οἰ απ ἀπτη.᾽ Οδἔογαπι Ῥαυθη θη θύϊοο 
Δοοὶρίθηάδ βαμῦ ἰδίῳ χἢν φύγῃ τις ζημιοῦν. 

χὴν φύγῃ τις] Θυοἂ 51 4αἷἱβ Βᾶπο Ἰ6σθ 1 ουϊθατο οοποίατ. [᾿ 4. 

χἢν μὴ πέϑηται. Οἵ. οι. Ρ. 498. εἰ δὲ τοῦτο φεύξονται χαὶ μὴ ἐϑελή- 

σουσι ποιεῖν οἷο. Τ0ϊΪᾶ. χἂν ἁλῷ, ϑανάτῳ ζημιοῦν. Ὧρ Οον. 162. ζημιοῦν 
τοὺς μὴ ταῦτα ποιοῦντας. Απᾶοο. ΤΥ, 18. ἐὰν δέ τις παραβῆ, μεγάλην 
ζημίαν ἐπὶ τούτοις ἔϑεμεν. Χοη. Το. 1Π. 8. ἐπιϑεὶς δὲ χαὶ εἴ τις ταῦτα 

φύγοι μηδενὸς ἔτι τῶν χαλῶν τυγχάνειν. Ἐπ:. Τρη. Τ΄, 1004. οὐ μήν 

τι φεύγω γ᾽ οὐδέ μ᾽ εἰ ϑανεῖν χρεών. ὨΪΡΆ]]. ΙΥ̓. 889. ὃς ἂν δὲ μὴ 
πίϑητ᾽, ἐπέβαλον ζημίαν. Τπυο. Ὑ1Π. 78. τοὺς αἰτιωτάτους φυγῇ ἐξ 
μίωσαν. 14. πληγαῖς --- ζημιοῦσι. ῬΙαύ, Ῥοτ. 80. ὃς δ᾽ ἂν ἐπιβῇ τῆς ττι- 
χῆς Μεγαρέων ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι. 

ϑοϊιοὶ. κἀξελαύνειν χρή: Κἂν ἐξελαύνειν χρῇ, χἂν φυγῇ ζημιοῦν, ὑπὸ 
γέροντος τοῦτο πάσχειν τὸν γέροντα. Ἷ 

118. ΟΥ̓ οοιη. ὅποη. ΤΥ, 008, γέρων γέροντι γλῶσσαν ἡδίστην ἔχει. 

719. ὅροι μὲν --- Ηΐο 7απι οβύομααπθαν οομηπιοᾶα ΡαοὶβΒ. Ῥτοᾶϊῦ δαΐοιι 
ΤΙΟ ΘΟΡΟ]ΪΒ, οαΐ ΡΌΧ δύ πὶ ΤιΔορ οι ΟΠ ἷ5 οὐ ΘΟ ΠῚ 500 118. ΗΒ ΤΘΒΡΟΠ: 
ἀοφηῦ γοῖρὰ ἀγορανόμους δὲ --- ν. 729. 
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ϑαίιοῖ. (ὅροι μὲν ἀγορᾶς: Κορωνὶς ὅτι ἐπεισίασι, χαὶ εἰσὶ στίχοι ἴαμ- 
 βιχοὶ ἀκατάληχτοι ις-΄.) 

720. ἀγοράζειν] Τὴ ἔοτο νουβᾶσὶ. 5001: ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν, ᾿4ττι- 
χῶς. ΟἿ. 628 54ᾳ. Βᾳ. 1373. 

ϑοϊιοῖ. ἀγοράζειν: Ἔν ἀγορᾷ διατρίβειν ἐν ἐξουσίᾳ χαὶ παρρησίᾳ ἐστὶν, 
(ἀἡττιχῶς. ὅϑεν χαὶ ἡ Κόριννα, ἔτι δὲ ὁ Πίνδαρος ἀττιχίζει, ἐπεὶ καὶ ἐν 

τῷ πρώτῳ τῶν ΠΠ]}αρϑενίων ἐχρήσατο τῇ λέξει. 

722. ἐφ᾽ ᾧ τε πωλεῖν] ΟΥ. Ηοτοᾶ. 1. 22. ἐπ’ ᾧ τε ξείνους ἀλλήλοισι 
εἶναι χαὶ ξυμμάχους. οὐ δᾶ Ρ]. 1141. Τρϑὰ δαΐομι Ἰοτὰ βαμῦ ἀγορανόμοι. 

Υ. 586}|0]. δᾶ 967. 

᾿ς ο“αμάχῳ δὲ μή] ὅ}. πωλεῖν. Οἱ, 025, ΟΥ, Ἐπὰν. Ηρ]. 1215. ὅπου κακῶς 
ὄλοιτο, Μιενέλεως δὲ μή. 

7258. ἀγορανόμους) Οἷ, ΒΡ. 1407, προσχαλοῦμαί σ᾽, ὅστις εἶ, } πρὸς 

τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων. Τιγβίατη ν. 100, 59, ἐπὶ μὲν τοῖς 

ἄλλοις ὠνίοις ἅπασι τοὺς ἀγορανόμους «φύλακας κατεστήσατε οἷο. 

ϑοϊιοῖ. ἀγορανόμους δέ: Ος νῦν λογιστὰς χαλοῦμεν. 

1724. ἐχ “Ἱεπρῶν} ΑἸ]ααϊῦ οοΙηϊοιβ δα ν. λέπειν, αποα να]ϊοὺ τύπτειν, 

δέρειν. Ὑ᾽ά6 5601801. Απίϊαῦῦ. ». 106. οὐ ῬΙαῦ. οοπι. 1014. λέπει τραχεῖαν ἔχων 
(μάστιγα ἢ). Ἐϊίδιη ἃ λεπρὸς ΒΟ ὈΙΟΒῈῸ 5. (80. ἃ γνθυθουθι5 1 ΠΊρΡ 615) 

ΔΙΠβῖο δῦ, αὖ οὐ δὶ ορρί ἀπ “2]έπρεον ἴῃ ΕἸΪ46. βιύαμῃη (δύνα. ΥΠ|. 8. 

Τπυο. Υ. 81. Αν. 1490 54.). Βαρθαπαϊοπάπμι δερμάτων δαῦ χυνῶν, αὖ τποπαῖΐ 

Ἐ]Ι5]οῖπιβ, ααἱ Ἰαπᾶαῦ Ὑ68ρ. 291. ἱμὰς χύνειος. οὐ θα. 280, χυνοχοπήσω 

σου τὸ νῶτον (νϊ 560}01: χυγείῳ σὲ δέρματι παίσω). Ἐτ. 28. τί δαί; 

λεπρὸν χυνίδιον ἐπρίω τῇ ϑεῷ | εἷς τὰς τριόδους; ῬϊάίοΌ]0 νοτῸ ἱρβῶ Ἰογὰ 
Ππριιηὔ" ὩΡΌΓΤΆΠΟΙΩΙΪ ατιϊα, τὖ αἰὖ 50}10]., τὸ παλαιὸν φραγγέλαις (1. 6. Πἀρ9}- 
118. οοτδθ6 5) ἔτυπτον οἱ λογισταὶ τοὺς τῆς ἀγορᾶς. οΙ Ια ἱπορία βαηῦ, 
απο δα ἢ. 1. Ῥγούα!ὐ Βομο]] δῦ. ““Θαΐπαιιο ΠΟΥ ΠῚ γ  θΟΥ πὶ ΘΧΡ]ΙΟδ ΟΠ 05 

τηθπηοσαῦ 50 ΠΟ] δία, ααδυαπὶ ἀπὰθ ἐδηδιπι αἷρπαθ βαπῦ οοπβιἀογαΐι, ἃἸύθγὰ, 

οἱ δὲ ἐχ λεπρῶν βοῶν, διὰ τὸ τὰ ἐκ λεπρῶν βοῶν δέρματα ᾿σχυρὰ εἶναι" 
αἰθογὰ, ἄμεινον δὲ λέγειν ὅτι τόπος ἔξω τοῦ ἄστεος “Ἱεπρὸς ([οτῦ. “1επροὶ) 

χαλούμενος, ἔνϑα τὰ βυρσεῖα ἦν. ΜΙΗΪ Ῥοβύουϊου ππΐοθ Ῥγοθαῦαυ, 60 
οςςς χηϊαπαπηι ἤπὰπηὸ Αὐἰϊοδθ ὕἤθυσαθ Ἰοοιση, εὖ τοῦ Δ]1ῖ05 Ἰοθοβ, 586Π101 {δηθαη 

ΘΟΙΠΠΠΘΠΙΟΥΥ. ῬΥΪΟΤΘΠῚ ἰπ ογρυθύ ]Οπθπ ρῶσαπι ἃρίο ἀοίοπαιῦ Ε]Π5] οἰ α85.᾿" 

ὉΙΝΏ. ϑυθαιπαϊθπάπμι [ογΐαββθ χυνῶν. ΟἿ, 65ρ. 291. Αυὖ ἑμάντων. Ἡοτγοά, 
ΥΠἼ]. 80. χρέονται σειρῇσι πεπλεγμένῃησι ἐξ ἱμάντων. 

ϑοϊιοῖ, τοὺς δ᾽ ἱμώντας ἐκ λεπρῶν: Οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ λέπειν, ὅ ἐστι 

τύπτειν, οἱ δὲ ἀπὸ “επρέου πολίσματος τῆς Πελοπογνήσου, (ἧς μέμνη- 

ται χαὶ Καλλίμαχος ἐν ὕμνοις [ἴὰ ον. 39.], 
“Καυχώνων πτολίεϑρον, ὃ “έπρειον πεφάτισται.) 

οἱ δὲ ἐκ λεπρῶν βοῶν. φασὶ γὰρ τὰ τῶν λεπρῶν βοῶν δέρματα ἰσχυρὰ 

εἶναι. οἱ δὲ ὅτι οἱ Μεγαρεῖς λεπροὺ τὸ σῶμα, πρὸς οὃἣς σπένδεται. 
ἄμεινον δὲ λέγειν ὅτι τόπος ἔξω τοῦ ἄστεος “επρὸς (“Τ“επροὺ Ὁ) χαλού- 

μενος, ἔνϑα τὰ βυρσεῖα ἦν" οὗ καὶ ἐν Ὄρνισι [149.] μέμνηται 
“τί δ᾽ οὐ τὸν ᾿Ηλεῖον “Ἱεπρὸν οἰκίζετε;" 
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(ἱμάντας δὲ λώρους, φραγγέλια. τὸ γὰρ παλαιὸν φραγγέλαις ἔτυπτον οἷ 

λογισταὶ τοὺς τῆς ἀγορᾶς.) 

720. Φασιανός] ῬτΟΡΙ͂Θ οχ Ῥηδβιαθ οὐϊαπᾶπβ, αἀᾶ8 ΠΡ 5. οδὺ ΟὉἹΟΙ15.. 
ΘίορΡη. ΒΥΖ. Φᾶσις. -- τὸ ἐϑνιχὸν -- Φασιανὸς, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν 

ὋὉλκχάσι. ὅϑ61[01: ἀντὶ τοῦ συχοφώντης, παρὰ τὴν φάσιν. “ἩδΒΥΘμΐαΒ ΟΧῚ 

ὀομηΐθοο αποάδλπη, φάσαχες" συχοφάνται." (Ε]Π151.) Οὗ. Νὰ. 1090. Αν. 08, 
Εὺ, 814. ΩΣ 

ϑοῖνο!. φασιανός: ᾿Δἀντὶ τοῦ συχοφάντης. παρὰ τὴν φάσιν, ὅ ἔστι φαί- 

γειν. ἔστι δὲ χαὶ πόλις τῆς Σχυϑίας Φᾶσις, ὁμώνυμος τῷ ποταμῷ. 

Τ2 7. τὴν στήλην] ()υἱ ἴοθαπβ 1πἰββοπῦ οὐ ροθαπῦ ΘΟ]ΠΙηΠᾶ8, ἴῃ ἀπ ΡῈ5 

ἀοβουθοθαῦαν ἔουσηπ]8, ἔθ ου]58. Τγ8. 19. τέ βεβούλευται περὶ τῶν σπον- 
δῶν ἐν τῇ στήλῃ παραγράψαι; ἂν. 1060. ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχον- 

τας χαὶ μὴ δέχηται χατὰ τὴν στήλην. ΤΠπο. Υ. 18, 38. ΙδΒοοῖ. 78 Ὁ. 

Ἀπαοο. 25, 1. 20, 14. 27, 44. 

728. μέτειμ᾽ ΔΙΗρΡΊΙΟθ, ΜΨ111 σὸ ὅο ἔούοῃ. Οὗ Νυῦ. 801. Ἐπ. 600. 
Ῥδο. 214. 219. Ἐς0]. 868. μετέλϑοι. 

στήσω φανεράν] Οἵ. ἕορῃ. Τὰ. 608, φανερὸς --- σταϑείς. 

1290. ΕΓ. Δα ἱπαϊοαπάδηη οχίσγθιηϑιη ρααρουίαίοιη Μορδγθηβίθπι οὗ 
τ ἸΒοη. ΘΧχ Ὀ6110 ογΐδπι 1ηἰτοάποὶῦ ΝΘ ΥΘΠΒΘΙη ΠΟΠΪΠ6Π ααἱ ὙΘΠΊΠῚ 

ἀποῖῦ ΠΙΪΙὰΒ βαᾶβ, απὰ8 Τ]αΙΟᾺ]] οαπδα ἱπαπὶϊῦ βρθοὶθ Ῥοσθοσαη. ΤΟΥ 

δαΐθηη ΠΟΙΪ66, ΠδΠ| ΜΙΘρΡΆΤΘηΒ65 δὐαπῦ ΠΟΙΙΘη8685. ΒΕ. ““Οοπδίαῦ Μορᾶ- 

ΤΘη565 αὐἰδαυϊα δα νυἱΐδπη βυβίθπίαπάδιη Ρουθ ποσοῦ Αὐπθηδβ Δρρογίαββθ. 

ἴρ805 δαΐθιη ἴθυθ ἔθηὰϊὶ νἱοῦπι οοηζθηΐοβ ἔπ1558.᾽ (ΔΙ οἴποκ. ΕὙ. Οοιη. 1Υ̓. 444.) 

ΚΈΔΟΙ]6. αα1ν18 νἱά θυ ΤΟΥ]Οἱ ΒΘΡΙΠΟΠΪΒ 160 65 ῬΆΓαΤ δοσαγαΐθ ἴῃ βθαπθηΐι-. 

Ὀὰ5 56υγδιῖ. Νϑαὰθ θηΐηη τουοτὰ αἰχίββοῦ Μορδυθηβὶβ γρυλλιξεῖτε χαὶ 

χοΐξετε ν. [46., ποαιθ Βοθοίιιβ ἐξόπισϑέ μου 808, Ἠδταπι αἰνουβι απ 
Ῥᾶγ5 αὐἰάθηη πῸῃ ΠΗ πΙπηδ ἰουίαββο ΕΠ ΌΤΔΥΙ 8 ὑπ θα πᾶ οϑῦ, βθα ἔϑηηθ πὸπ 
ἀυθ πάθη δῦ ααἷἰπ ΠΟΠΠα]]ὼ ἃ ἰρβο ροβθία φτγοΐθοϊα βἰπέ." ΕΤΜΞΤ,. 
Μοράτῶ ΟΟ]οπΐὰ ζαϊῦ ΤΔοθαδοιηοπίοσπιη (Ηδτοᾶ. Υ.); “ωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι, 

δοχῶ, τοῖς “Ιωριέεσσι, αὖ Ἰοᾳφαϊξαν ΤΗΘοοΥἑπ5 ΧΥ͂. 95ὅ. 6 ΜορΑΥ βίη 

Αἰαϊθοῦο ρυδϑίου δῷ αὐδθ Βδ ἴῃ δθαϊα Ἰοραμπίαν ὁορηϊία πΟμΠ]1ὰ, μᾶ06- 

Τ18 6 ᾿ηθα 86 διοίας 5 {ἰὰ]0 (πο. 1052.) Ρδποίβαιιθ 81115. ΘΟΙΟΠΟΓΆΙ ΘΟΙΠῚ, 

ΒυΖαπίύϊοσιιπι, ΟΠ] θἀοπαμη, ΜΙ ΘΒθι ὈΠ]Δπόσμη. Υ. ΑΠγΘηΒ ΠΟΥ, Ρ. 404. 

ϑαϊιοῖ. ἀγορὰ ᾽ν ᾿ϑάναις: Ἔρχεται Μεγαρεύς τις. οἰχεία δὲ πάνυ ἡ 

ἔγνοια χαὶ οἴχτου μεστή" πεινῶν γὰρ ἥχει χαὶ τὰς ϑυγατέρας πωλεῖ διὰ 

τὸν λιμὸν, εἷς χοίρους αὐτὰς μετασχηματίσας. 

780. τυ] Ὥότ. ῥτὸ σε. Οἵ. ΤΆθοοῦ: 1. 60. ΤΙ. 101... 56. 5.. 
118. 148. 160. Χ. 15. 26. βορῇτγοῃ. ΕἾ. 74. τί τυ ἐγὼν ποιέω; Βρίομ.. 
Εὰ. 20. ἐκάλεσε γάρ τύ τίς οἷο. 147. τοῦτο γινώσχειν τυ δεῖ. 

γαὶ τὸν φίλιον] Οἵ, Ῥμοτοοναῦ. 11. 298. νὴ τὸν φίλιον. Μοπαπᾷ, ΙΥ͂. 85... 
μαρτύρομαι τὸν φίλιον, ὦ Κράτων, “κα ῬΙαῦ. Μίη. ρΡ. 821 Ο, φέρε δὴ 

πρὸς “Διὸς φιλίου. αοῖρ. ν. ὅ19 Ε. ἀλλ᾽ εἰπὲ πρὸς φιλίου. ν». ὅ00 Β. 
Βα. Ρ. 6 Β. Τμιοῖδῃ. ἀθ αἷρβ. 9. πρὸς φιλίου μὴ δυσχεράνητε οἷο. 1. 
Ἐμοῦ. γτῶθο, 4. ἀλλὰ πρὸς φιλίου [Ζ]΄ιὸςἹ μὴ ἀπιστήσῃς. Υ. ΒΙοιηΐ, 

Ἀγ. 105. 

" 



ἿΝ ΘΈΑΝ. Υ-: 95 4190: 901 

᾿ς δβοϊοί, ἐπόϑουν τυ ναὶ τὸν φίλιον: Νὴ τὸν φίλιον “]Πἰα, ἐπόϑουν σε 

ὥσπερ μητέρα. Γ 
731. Οὗ, γεβρ. 9706. ποῦ τὰ παιδία; [ ἀναβαίνετ᾽, ὦ πονηρὰ, --- χαὺ 

 δαχρύετε. Ἐὰγ. ῬΊοΘη. 1710. ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίου πατρός. 

ς Ὑ92, ἄμβατε] ϑοι]Π]οοῦ οχ οτοποδῖτα ἴῃ ρυ]ρίύαπι (λογεῖον), απο ΒΟ ΠδΘ 

ΟΡδΙΒ ἰαϊύ ἀηίουϊοσ, ἀποάθοϊπι μ6 468 α]ἰὰ, ῬΓΟΡΙΙΒ δούου 5 ἀοβυϊηαξα, ἴῃ 

 υδηι οΥΔπ8. 568 808] 6Χ οὐοποβίτα ἀποορθαπῦ (ΡΟ]]. ΤΥ. 9.). Υτῦσαν. Υ.. 8. 

Γ(ΑἸΙΡΙΙΟΤΘΩ Βαροπὺ οΥομοδύγαπι ατδθοὶ οὔ ΒΟ 8ΠῚ γΘΟΘθΒ510- 

ΟὙθ1η ΠΟΤ π Ἰαὐϊθα αϊπο Ρα]ρι θα τη, αποά λογεῖον ὩΡῬΘΙΙαπύ: 

᾿τΙἸἀροαὰ6 ἃρπα 605 ὑγᾶρίὶοὶ οὖ οοχῃὶοὶ δούουθβ 'ἴῃ βΒοθηὴ8 ΡοΓ8- 

Βαυπῦ, ΤΟ]Ϊα αἰ δαύοπι ἃυ [1068 5885 ΡΘΥ ΟΥ̓ΘΠ οϑύγδπι ΡΥ δοβύαπὺ 

᾿ ΔΟΪΙΟΠΘΟΒ, ἰάθοα 6 ΘΟΧ ΘΟ  Βοθηϊοὶ οὔ ὑμυιθ 1101 ατδθ086 86ρ8- 

ΤΥ ΠΟΙ Ϊπ δ ἢ τ. Θοα ΟἸηἶπηο ἴῃ 56 θη 1015 ἀταθοὶβ ἸΘρ ΘΠ 415. ἔθποη- 

απ. Οοπίτα Ερο]. 1102. ἐν ὅσῳ δὲ καταβαίνεις οἴο. Οποᾷ ἀα οοπύγαοι ΟΠ 61 

ἀμ-, οἵ, 7606. ἄντεινον. 190. ἀμσεπαρμένον. Τιγ5. 100. ἀμπτώμενος. 111. 
ΐ Π τειεν. 1002. ὧν -τών. 1096. ἀμιβαλώμεϑα. 1510. ἀμπάλλοντι. 1911. 

ἀγκονίωαι. ἼΔ0. Ηρτδ0]. 1. 100. ἂν τάν. 11. 82, ἂν τώς. 1. 78.. ἀνγρά- 
φρεν, ἀνγράψαι, ἀνγραψάντων. Τ. 8. ἀγχωρίξαντες. 1. 035. ἀμμισϑωϑῆῇ. 

1. 02. ἀμπώλημα. Δοῃ. 704. ἐμπορευόμαν. Τ,ν8. 188. πάρφαινε. 174. 

πάρ. Αὖὐ ἰηἴτὰ ν. 791. χἀναχνοιανϑῆ. Τ,)γΧ8. 1099. ἀγαπεφλασμένως (ἀμπ. ὃ), 

Ὕ. ΑΠτθη5 ΠΪδ]. Ὅοτ. ρ. 8354--- 355. 
αἵ χ᾽ εὕρητέ πα] δῖ πιοᾶάο 4116 01 οὰπι ᾿πνθπηϊαῦϊβ. «4ἴκα Του σα 

οϑὺ ὑγῸ ἐών (εἰ ἄν). ΟἿ, 885. Τ,γ8. 105. χἂν (]. χαἴχ᾽) ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλση 

ποχά. Τὰ. Ηδτγδο]. 1. 58. αἴχ᾽ ἔμπροσθα ἀποδίνωντι. 1. 104. αἱ δέ χ 
ὑπὸ πολέμω ἐγ βηληϑίωντι. ΤὨδοοΥ. Υ, δ]. οεἴο. ϑ'εᾷ αἴχα Ερίοι. Ἐν. 19. 

ΕΠῚῚ. 154. ΤΠ θοοτ. 1. 4. 5. 9. 61. ΠΙ. 27. Υ. 21. ΧΙ. 61. 819 ὅχχα οὐ ὅχχῶ 
(ὅχκ᾽), χὰ οὖ χὰ (χ᾽). Βθούϊαβ. δαΐθι βουῦϊθὶ αἴχα ἀαᾶτῃ αἴ χα, αὖ ὅχχα, 

τηοποῦ ΑΠσθη8 (ἀϊὰ]. ον. Ρ. 383.), οὔ βαδᾶοῦ ργδθίογθα οο]]Ἱοοδύϊο ρυγίοιι- 

Ἰάσαμι (ΤΉ Θθοον. 1. δ. αἴχα δ᾽ αἶγα λάβη. ΒρΡΙΟΙ. ΕῪ. 10. ὅχχα δ᾽ ἐντύχω). 

βοᾷ Τίιύ. Οτού. 2564, 1δ. χαΐ τίς χ᾽ ἐμβέῃ ---. Ἰυϊᾶ. καὶ δέ κα. ᾿Αϑίγγ. 2488. 

ἩθΙδ0]. 1. 104. Τρουϊοαμι ἃ) 6586 αὖ ῬΡ1Ὸ εἴ οπηηΐθαβ πούαμ οϑύ, ΟἿ. 

42, 772. 718. 88. ΕΡΙΟΒ. ΕὟ. 44. 94. 96. ϑορῃγ. ΕἾ. 60. 1π ΓΟΘά θυ θι5 
ΤΉπο, Υ. οὐ ΡῬ]ουηαιθ ρα ἸΤΠοοουϊίη. ὅ516ὸ οἱοναὶ Ερίομ, Βὺ, 100. 
ὡσπεραὶ Ὁ. ὥσπερ αἴχ᾽ ϑορῃγ. δ1. 

πα] Τ)ουΐθθ ρτῸὸ που, πῆ, ΥΕ] πως (αὖ ἅπερ γγο ὥσπερ 180). ΟἿ, 1,γ8. 

δῦ. 816 ὅπα γιὸ ὅπου Τι|γ85. 118, 
᾿ς ϑοϊοῖ. ἀμβᾶτε: ᾿ἀνάβητε. (ἐμφαντιχῶς διὰ τὸν λιμὸν ἐδήλωσεν εἰπὼν 
ἐμβᾶτε πρὸς τὴν μᾶζαν.) οἱ Μεγαρεῖς δὲ τρέπουσι τὸ ζᾧ εἷς δύο δὸ. 

298. ἀχούετον δή] Οἵ. Ῥ]. 76. ἀκούετον δή. Βᾳ. 1014. ἄχουε δή νυν καὶ 

ρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. ἘμρΡΟ]. 11. 400. ἄχουε δή. ῬΙ]αύ. 11. 014. Τπν. 

ῬῬΙοθῃ. 1427. ἄχουε δή νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις χαχά. 

 ἀχούετον)] πηρογαῦνὶ βοοαηα ΡΘΙΒΟπα Ρ]118}185, αὖἡἢ ἕπεσϑον Ῥαο. ΤΩ. 

“παύσασϑον Ἐπ. ᾿Απάτοιῃ. 091. 

᾿ ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα] Τιθρί46. Ῥοβίθαιμη ΡΤῸ --- τὸν νοῦν, ΟἿ, ΤῊ. 
881. σπιρρόσεχε τὸν νοῦν. Ῥαρ. 174. Ῥ]. 118, 



5602 ΟΟΜΜΕΝΤΑἝἊΙΤΙΚ 

ἐμίν] Τιοριθαγ ἂν. 9350. Ἐρίοι. ΕῪ. 94, 9, οὖ βᾶθρθ ἃρπᾶ ΤΉ ΘοοΥ ἔπ1Π|, 

ΗΪὸ ἴδιο Ῥοβύμ! τὶ νἀ θαι Ρούϊι8. Θπο!  ϊσαμη μοι, αὖ ἰηΐτα 798, 712. 
οίιοῖ. ἀχκούετον δή ποτ᾽: Παρὰ προσδοχίαν" δέον γὰρ εἰπεῖν προσέχετε, 

ἡμῖν τὸν νοῦν ἔφη τὴν γαστέρα, ἐπειδὴ ἐπείνων. (ταῦτα δὲ λέγει ὁ 

“Μεγαρεὺς πρὸς τὰς ἑαυτοῦ ϑυγατέρας, ἃς ἤγαγεν ἐπὶ τὸ πωλῆσαι δὲ 
τὸν λιμόν. μιχρὰ δὲ ἡ ἔννοια τῷ ποιητῇ.) ; 

734. πεπρᾶσθαι} Οἷ,. Ῥδο. 1011. Ατἱδῦ. Οθοομ. 11. 9. 2. Τοπίθαπι 68 
πεπρῆσϑαι, Ἡοτοά. 11. δ0. ἱ 

190. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους ὃς ---:] ΟΥ, Βορ!ι. Απΐ. 220. οὐκ ἔστιν οὕτω μωρὸς, 

ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. Ὅ09. Επτν. ΑἸο. 192. Τήρδῃ. ρΡ. 203. τές γὰρ οὕτως --- ἀνόη- 

τος ὃς οὐχ ἂν ῥᾳδίως τοῦτον χαταλάβοι τὸν λόγον; οὗ δᾷ ὙΠοΒπι. ὅ95. 
Θοιοῖ. ἐγώνγα καὐτός φαμι: Καὶ ἐγὼ αὐτὸς τοῦτο σύμφημι. 

791. φανερὰν ζαμίαν] ΟἿ, Τιγ5. 200. γυναῖχας, ἃς ἐβόσκομεν | χατ᾽ οἶχον, 

ἐμφανὲς χαχόν. ἈΒΕΡΗ. οοπι. Π|. 160. τὸ προῖχ᾽ ἀποθανεῖν ἔστι φανερὰ, 
ζημία. Ατομη]οςῃ. ΕἾ. 89, (07.) φαινόμενον χαχὸν οἴχαδ᾽ ἄγεσϑαι. Ῥιπᾷ 

Ν. ΙΧ. 21. φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦδεν. ὅορ!ι. Ε]. 966. οὐ γὰρ 
ὧδ᾽ ἄβουλός ἐστ᾽ ἀνὴρ 1 «“ἴγισϑος ὥστε σόν ποτ᾽ ἢ χἀμὸν γένὸς ] βλαστεῖν 

ἐᾶσαι, πημονὴν αὑτῷ σαφῆ. Ἠοτοά. Π. 1601. ἀποπέμψαι ἐς φαινόμενον 
κακὸν. ῬΙαῦ. Μη. 91 Ο. ἐπεὶ οὗτοί γε φανερά ἔστι λώβη τε χαὶ διαφϑορὰ 

τῶν συγγιγνομένων. ΑἸοΐρῃν. Π|. 21. ὁ δὲ ϑητεύων παρ᾽ ἡμῖν Παρμ 

νίων ζημία χαϑαρὰ, ῥάϑυμος ἄνθρωπος οἷο. 1Π|. 88, ἣν δὲ οὗτος λαμπρὰ 
ζημία. Ἔ]ι65. 7144. φανερὸν Θρηξὶν πένϑος τολυπεύσας. Ἴ 

ζαμίαν] Οὗ, 738. μαχανά. Τιγ5. 118, εἰράναν. 109, 1081. 996. πελλάνας. 
Ἀοἢ. 875. φαλαρίδας (Βοροί.). 906. πέϑαχον. . ΐ 

ϑοῖιοῖ. φανερὰν ζαμίαν: Ἐπεὶ χόραι ἦσαν χαὶ οὐ χοῖροι. ἡ τούτων 
δὲ φροντὶς χαὶ δαπάνη πολλή ἐστιν. : 

138. ἀλλ᾽ ἔστι γάρ μοι --- χοίρους γὰρ --ἸἼ ΟΥ δᾷ Ναῦ. 798. Υ68ρ. 1114 
Ἐπ. 1086. 

ΜΙεγαριχά τις μαχανά)] 8601: ἀντὲ τοῦ πονηρώ, πανοῦργος μηχᾶ 

Οὐ ΤΈυο. ΤΥ. 67. ῬοΙγάθη. δίγαΐορ. 1. 6. 8. Μα8]16 δυδϊοθαπῦ ΜΟρΡΆΓΘηΒ08. 

Υ. Καιβο Ἠδ]]. 11. 852. αρπου δὰ ΑἸἹοῖρην, 11. 187. Τὴ ρτουθυθίαμι ΡΣ 

ΘΟΓΙΠΙ 1η8]ὰ ἢά65. ἃς βἰπηυ]αίϊο. Υ. Ζοπον. Υ͂. 8. “μεγαρέων δάκρυα. -- 
ἐπὶ τῶν προσποιητῶς δαχρυόντων, παρόσον οἱ ἐμπιτιλάμενοι τῶν σχορό- 
δὼν ἀποδαχρύουσι συνεχῶς ὑπὸ τῆς δριμύτητος. Οἷ, δα Υ68ρ. δ. γέλωτα 
“Μεγαρόϑεν χεχλεμμέγον. 

Α 

ϑοϊιοῖ. ΜΜεγαριχά τις μηχανά: ᾿Δντὶ τοῦ πονηρά, πανοῦργος, μηχανή" 

διεβάλλοντο γὰρ ἐπὶ πονηρίᾳ οἱ Μεγαρεῖς, ἄλλα μὲν λέγοντες, ἄλλα δὲ 

ποιοῦντες. ᾿ 

1939. χοίρως -- ὑμὲ σχευάσας] ΟἿ. 121. εὐνοῦχος ἡμῖν ἦλϑες ἐσχευασμέ: 
γος. ΤῊ. 591. χαὶ τἄλλ᾽ ἅπανϑ'᾽ ὥσπερ γυναῖχ᾽ ἐσχεύασεν (αὐτόν). Ἠοτοᾶ 
Υ. 12. σχευάσαντες τὴν ἀδελφεὴν ὡς εἶχον ἄριστα. Υ. 20. ἄνδρας λειο- 

γενείους τῇ τῶν γυναικῶν ἐσϑῆτι σχευάσας. Χοι. Ἀπ, ΤΥ. 8. 12. ὀρχη- 

στρίδα εἰσάγει σχευάσας ὡς ἐδύνατο χάλλιστα. 

φασῶ φέρεν] ὅν. χοίρως. ἸαΡΙΟχ οομπβίγαοίϊο, 1, 6. ὙῸΧ ῬΓΙαΠ ΘΧΡΥΘΒβὲ 

ἀοιηάρ βυθαιάϊία, ΘΟΒΙ, 



ΙΝ ΑΟΒΗΛΕΝ. Υ. 734---744. 908 

᾿ς φασῶ] Βαύατα οοπίγδοία 5ιιηῦ ἀρτπα Το θμ565. Οἵ. 141. δοξεῖτ᾽. 742. ἱξεῖτ᾽. 

748. πειρασεῖσϑε. 140. γρυλιξεῖτε. 147. ἡσεῖτε. 148. χαρυξῶ. 119. ἀποισῶ. 

γῦ0. ἀγορασοῦντες. Ερίομ. Ἐπ. 107. ϑωσούμεϑα (ϑασώμ.). ϑορμν. 19. 
᾿γψησοῦντι. ΤΏΒΟΙ, ΤΟΥ. 2448. ἐμβαλοῦμες, ἑξοῦντι, δειξοῦντι, ἐγγραψοῦν- 

ται, συναχϑησοῦνται. ὅοτο. 1848. ἐχϑανεισοῦντι, χειριξοῦνται. Ἰ)ογῖοα 

ποιησοῦντι, ὀρϑωσοῦντι, γελασοῦντι, βοασοῦντι αἰΐοτῦ ἨθΙΔΟΙΙ468. Δ}. 

Επβὺ. ν. 1507, 40. Τοτῖοθα 6556 ὑγαᾶὶς δϑωσῶ, δωσεῖ, δωσοῦντι, οὐ 51 π|111ἃ 
ἀοοοῦ στατητηαύϊοιιβ Μίδου. ἃρτ ϑομαθίον. ν. 008. . ΑἸσομβ 18]. ΠΟΥ. 

ΕΡ.. 217. 
ϑοῖιοῖ. (χοίρους γὰρ ὑμὲ σχευάσας: Τοὺς παρ᾽ ἡμῖν νῦν λεγομένους 

δέλφαχας, λέγω δὴ τοὺς μιχροὺς σῦς, οἷς οἱ ἀρχαῖοι χοίρους ἐχάλουν. 

Ὅμηρος [Θἅ. Ξ. 80. 
“«ἔσϑιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δὁμώεσσι πάρεστι, 
χοίρε᾽" ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν". 

ἐχάλουν δὲ τοὺς μεγάλους χοίρους δέλιραχας. ἐν γοῦν τοῖς ἑξῆς [780] φησι 

“γεαρὰ γάρ ἐστιν" ἀλλὰ δελφαχουμένα 

ἕξει μεγάλα.) 

140. ὁπλάς} καταχρηστικῶς γοβίτπιπι ὁπλαὶ 46 φῬϑάϊθιβ ῬΟυΘΟσ πὶ Ῥ1Ὸ 
᾿ χηλαί. δ ίαπι Βἰπηοηθ5. ἄθ ρόγοο (ΕἸ. 238,}, ὁπλὰς ἐχένει τῶν ὀπισϑίων 

ποδῶν. Ἠοδίοαι5 4 Ῥογὸ Ορ. 487. βοὸς ὁπλήν. Ἰάθηη οχ οοῃίγαυο χηλὰς 

ὧδ δᾷιᾳο ρῖῸ ὁσιλὰς αἰχὶῦ δου, 02, γύσσοντες χηλῇσιν. Ιὺχ 501)0]. 
ϑοῖιοῖ. (τὰς ὁπλὰς τῶν χοιρίων: Οὐ μόνον ᾿Τριστοφάνης ἐπὶ τῶν χοί- 

ρῶν τὰς ὁπλὰς εἴρηχεν, ἀλλὰ χαὶ Σιμωνίδης ὁμοίως ἐπὶ χοίρου 

[ “ὁπλὰς ἐχίνει τῶν ὀπισϑίων ποδῶν". 

 χαὶ Ἡσίοδος [0γρ. 487. ἐπὶ βοῶν 
, “μήτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλήν". 

᾿ χαὺὴ τὸ ἐναντίον ἐπὶ τοῦ ἵππου [ϑοαῦ. 02.1 ““νύσσοντες χηλῇσιν.") 

Σ 141. ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽]ὴ Π6 οοπϑίχιοίίοπο οἵ, 740. θα. 700. Νὰ}. 257. 
ΝΕ Β54. 882. 1464, Ὑο5ρ. 289. 1222. 1250. Ῥαοθ. 77. ὅ62. 1018. Αγ. 19]. 

1554. Τγ8. 950. 1182. ΤῊ. 2607. 120. Ἐ60]. 297. 964. Ῥ]. 827. 

᾿ς δοξεῖτ᾽] Εὐγμὰ Ποτΐοα. Οἵ, δὰ 739. 
᾿ς δβϊιοῖ. ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός: Ὕν ἐπὶ ϑηλείας, σὺν δὲ ἐπὶ ἄρρενος" χέχρηνται 

δὲ χαὶ ἀδιαφόρως. 

᾿γ42. οἴχαδις] ΟΥ, 7719. Ερίομ. Ἐν. 19, 18. ὅχχα δέ γ᾽ ἵχω (δὲ βίκω 9) 

 οἴχαδις χαταφϑαρεὶς, οἷο. 

ϑοϊιοῖ. εἴπερ ἵξετ᾽ οἴχαδες: Ἔχ δευτέρου εἷς τὸν οἶχον εἰ ἀφίξεσϑε, τῆς 

᾿ πρώτης πειραϑήσεσϑε λιμοῦ. «“Ἰωριεῖς δὲ ϑῆλυ λέγουσι τὴν λιμόν. 

᾿ς γ48. ἄπρατα)] Νοι γϑπαϊῦδ. γα!ραΐα τὰ πρᾶτα (αὖ ἴπ Ἰύαπ, 421. κἀστὲὴν 

τὰ πρῶτα τῆς ἐχεῖ μοχϑηρίας), ἀπδπι Ἰοροθαῦ οὐϊδηι 561|0]., ἀοἔθηα] πθααϊῦ. 
ΟΥἱᾶο ἀπποῦ. οὐ. Νααίταμη δαΐθιῃ ρομῖδαν ααἷα παπὸ Π]Ϊὰ5 αὖ χοιρία 568 

᾿ χοιρίδια ὀοτηρο]]αύ. Οἷ, 199. 
τᾶς λιμῷ) Ῥοτῖοο. Ὗ. 5680]. Εόγια. Μ. ρΡ. ὅ66, 10. Εύγιη. ἀπά. Ρ. 571,1. 

ϑοϊιοῖ. τὰ πρῶτα, ἀντὶ τοῦ ἄχρας λιμοῦ πειραϑήσεσϑε. Ἐ. 
᾿ς Ὑ44. ῥυγχία] Οὗ, Απαχ!]. ΠΠ1. 948. ῥύγχος φορῶν ὕειον ἡσϑόμην τότε. 

ΕἸ: Π|. 544. ἔχονθ᾽ ὑὸς | ῥύγχος. 
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ϑοῖιοῖ. δυγχία: Τὰ δυγχία χυρίως ἔφη" ἐπὶ γὰρ χοίρου λέγεται δύγχος. 
(ἄμεινον δὲ ἀντὶ τοῦ γράφειν ταδὴ τὰ δή" δωρίζει γάρ. γρυλλιξεῖτε δὲ 

δίχην χοίρων βοήσετε. κοΐ δὲ ποιὰ τῶν δελφαχκίων φωνή. ἶ 

1745. χἤπειτεν)] ογΐοθ υγὸ χἄπειτα. ὅ΄ῖο χἠρυϑρὰν 81. ὅϑεᾷ χἤπειτα 

οδὺ Ἐρίοη. Ετ. 190, Ὁ. 

740. γρυλιξεῖτε] Οἵ. Ῥ]. 807. γρυλίζοντες. 
41. χἠσεῖτε φωνών] 1. 6. χαὶ ἥσετε. ΟΥ. δα γβρ. ὅ02. πάσας φωνὰς 

ἱέντων. 

χοιρίων μυστηριχῶν] Οαΐα ΟΕΓΟΥ ἴῃ 580 718. 1Π15 απᾶ τηγϑίογσϊα αἴθο- 

Ῥδηΐαν ἰπηηη 1 τὶ 50] ραπί. ἨἩΐΪπηὸ οἰΐϊδπὶ ν, 704. χοῖροι μυστιχοὶ αἰοπηΐατ. 
Υ. Μυχτού. Υ͂. 1,. 1Π. 7. ΚΟΒΤ. Οὗ Ῥδο. 814. άπ. 388. Ἐποοροιηρ.- Η- 510. 
χαὶ τὴν ἱερὰν ἡμῶν σφάττουσι δέλφαχα. ῬΌΤΟΟΒ 58 ΟΥ6 5 80 Γι Αὑ]η15 ΔΡ}6]- 

Ἰαΐοβ θβ86 τηοηοὺ Βυπποκίαβ, 6011. ῬΙααὺ Μθη. 11. 2. 16. Βαᾷ. ΤΥ. 6. 110. 
ϑοΠοῖ. χὴἠσεῖτε: ντὶ τοῦ ἀφήσετε φωνήν. ἘΝ. ἢ 

χοιρίων μυστηριχῶν: Ὅτι ἐν τοῖς μυστηρίοις τῆς “ἽἜὩήμητρος χοῖροῦ 

ϑύεται. (ἀνάκειται δὲ τὸ ζῷον τῇ ϑεῷ.) ἕχαστος δὲ τῶν μυουμένων ὑπὲρ 

ἑαυτοῦ ἔϑυεν. ταῦτα δὲ χαλεῖται μυστηριχά. 

148. χαρυξῶ «“Πχαιόπολιν] Οἵ, Επτ. ΠΘ6ο. 140. χήρυσσε ϑεούς. οπι. 1]. 

β΄. 438. χήρυχες --- λαὸν χηρύσσοντες ἀγειρόντων χατὰ νῆας. 

ὅπου] ὅ6. ἐστί. (Ε60]. 1125, φράσατέ μοι τὸν δεσπότην ] ὅπου ᾿στίν. 

Βαη. 431.) Οὗ, ϑορῃ. Οϑᾶά. Ο. 1219. τὰ τέρποντα δ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις ὅπου. 

Α1. 108. ἥκει ἠπεέερετετον χίναδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; 1219, ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν 
ἄνδρα μὴ ἈΠΜΕΙΣ ὅπου. 88. Οφα. Β. 926. Απί. 8518. ϑ1π}}115. σοπβίγιοῦϊο 
οϑῦ Ρ]. 971. οὔχουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν τίνα; 

ϑοῖιοῖ. χαρυξῶ: Ἤγουν κηρύσσω. Ὑ]οῦ. 
149. ϑοῖιοῖ. ἄρα ϑέλεις; Ἐ.. ; 

τῦ0. ϑοϊοῖ. ἀγοράσοντες ἥχομες: Ἔν ἀγορᾷ διατρίψοντες ἤλθομεν, ἢ 
ὠνησόμενοί τι, ἢ πωλήσοντες. ᾿ 

701. πῶς ἔχετε;} Οἷ, Εᾳ. 7. Τιγ8. 1002. 1078. 
διαπεινᾶμες ἀεὶ ποττὸ πῦρ] Ῥτδοίου. οχβρθοία θ᾽ οπθπὶ αἀἰοξαμι ῬΤῸ διααις 

γομεν. Νᾷμπ δά ρθη) ΘΟΠΙροΐατ6 ΒΟ] απ γοίθυθβ. Οἵ. Ῥδο. 1181. οὐ γὰρ. 

φιληδῶ μάχαις, ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλχων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φρίλων.. 

ΡΙαύ. Ἐδρ. Π|. ρ. 8572 Ὁ. μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι πρὸς τὸ πῦρ 

μετρίως ὑποπίνοντες. ΤΥ͂. Ρ. 420 Ὁ. πρὸς τὸ πῦρ διαπίνοντάς τε χαὶ 
εὐωχουμένους. ὌΠΙΝ. Οὗ Εν. 168. διελκύσαι τῆς τρυγός. ΤΠ οοοΥ. ὙΠ. θῦ.. 

τὸν Πτελεατιχὸν οἶνον ἀπὸ χρητῆρος ἀφυξῶ} πὰρ πυρὶ κεκλιμένος. --- 

αὐλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες. Ἡρτοᾶ, ΚΝ. 18, ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγέ-. 

ψοντο, διαπίνοντες εἶπαν οἷο. Ἐπὰν. ΟΥ6]. ὅ42, χαὶ πρός γε ϑάλπος ἡλίου. 
πίνειν καλόν. Ατηΐρβ. ἃραὰ Αἰμθη. ΧΙ. 788 Ε. αὔλει μοι μέλος, σὺ δ᾽ 
δε πρός" τηνδὶ δὲ πίομ᾽ ἐγὼ τέως (ἰὰ οπὶπι ἰοτύαδβο Ἰθσθπᾶπτ). 120 
οχύσριηδ ἴδιηθ Μορδγοηβίαηι οἵ. 94. Ῥαο. 481 56. ᾿ 

διαπεινᾶμες} Ἰλουῖοθ. 81. Ἐρίοῃ. Ἐν. 82. ὀπτᾶντὲες. ϑόορμν. ΕἾ, 41. ἐπὲγ- 

γυάώμενοι. Τὰ φτουθυθῖο ΤΠουΐοο ἀρ ΡΟ]]. ΓΧ, 74, νικᾶντι. Τῃ ἀϊοῦο 1,θοη]- 
ἄδο ἂρ. ΡΙαὖ. ΑΡορΆ. Το. ». 225. νιχᾶμες. ΤΠΘοοΥ. ΥἹ. 41. Χ. 10. ἀμάντεσσι. 

ΧΥ. 148. πεινᾶντι. 1. 86. γελᾶσα (ἰζὰ ΑὨγΘη5). 1. 90, γελᾶντι (ἃ ΑἸ ΓΘηΒ). 



ΙΝ ΑΟΘΗΑΈΝ. Υ. 748 --- 184. “80ῦ 

ΟὟ 80. παρελᾶντα. (Α}1ν.) ΥΠ|. 78. ΥΙ1. 97. ἐρᾶντι (Ἀ1γ.). Θὰ αὐὐα] 
ΑἘγΘπ5 184]. Πογ. Ρ. 197. Οἷ. δὰ Τ,γ8. 1005. ἐῶντι (ἐᾶντι Ὁ). 1258, ἐνίκων 

 (ἐνέχαν ). Τποοον. ΧΥ. 22, βᾶμες. Τηΐτὰ 808. φυσᾶντες (Βοροί.). βοᾶντι 

 χηῃριηογαῦ Ηοτδο] 1465 ἁριὰ Τὐππβίαίῃ. ν. 10, 14. Θ᾽ 1Π1ἃὰ ϑαηῦ ϑώμεϑα 

(ϑαώμεϑα) ϑοργοη. ΕἾ. 42. φᾶντι (φῶσι) Ἡθγδ0]. 1. 08. 

ϑαοῖ. (διαπεινᾶμες: Πίνομεν ὥφειλεν εἰπεῖν, πρὸς τὸ πὺρ καϑήμενοι" 

᾿ χειμῶνος γὰρ οἱ πότοι πρὸς τὸ πῦρ γίνονται" ὁ δὲ πεινῶμεν εἶπε διὰ 

τὸν λιμόν. ἢ ἐσχάτως πεινῶμεν, ὥστε χαὶ τὰ ἱμάτια ἀποδόμενοι χαϑε- 

ζόμεϑα πρὸς τῷ πυρὶ διὰ τὸ ψῦχος. ἢ διαπύρως χαὶ ἐχτόπως πεινῶμεν, 

ὃ χαὶ βέλτιον.) 

02. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι - ΟἿ, τιν. ΕῪ. 191. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι σωϑέντα μεμνῆς 
 σϑαι πόνων. Ηδ]. θθῦ. ἡδύ τοι μόχϑων κλύειν, Ῥγαρίογοα οἵ, ΤΠΘΟΡῚΙ. 

971. χαίρω δ᾽ αὖ πίνων χαὶ ὑπ᾽ αὐλητῆρος ἀείδων. Χοπ. Ογτ. ΤΥ. ὅ. 7. 
οἱ δὲ Μῆδοι χαὶ ἔπινον χαὶ εὐωχοῦντο χαὶ ηὐλοῦντο. Υὶγρ. 0]. Υ'΄. 09. 

“ἘΠ ταὰ]ῦο ἴῃ ῬΥΪπλΪβ ἈΠ ἈΠ ΘΟμγγὰ ΒΆΘΟΠΒΟ, [ Απίθ ἴοοιμη, 51 ἔγῖριιβ οὐἹῦ; 

51 ΠΙ65518, ἴῃ ἀπηρτὰ. [ πα ποναμπὶ πηάδιη οα] αὐ ἢ} 15 Αὐϊαβῖα ηθοίΐαν: [ δῃ- 

αθαηῦ τηΐῃ1 Τ)αιηοοίαβ οὐ Γι γοὔϊαβ. Αθσοη. 

ϑοῖιοϊ. ἀλλ᾽ ἡδύ τοι νὴ τὸν “10, ἢν αὐλὸς παρῇ: Ὥς ἐπὶ πινόντων καὶ 

ἀχουόντων αὐλῶν. ὅτι τὸ πῦρ εὐωχίας σημαντικόν. ὥστε ἡδὺ ἣν χκαϑῆ- 
σϑαι μετὰ αὐλῶν. 

708. οἷα δή] 14 εο8ὺ πράττομεν οἷα δὴ πράττομεν. ἰμαΠ1ον Εατρ. 

Ἡοτδο]. 082. πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. Ἐβὺῦ ἰρίθαν οὐκ δή 

 ἰάθπι ἴθσο ααοα ΑΠΡῚΪ οὐ (ἀθυπιαπὶ ἀἰοαηῦ 50. 850, (}}} 1ὰ 1 ἃ. 1Ν1). ὅ6}0!. 

Ο. οὐὰ δὴ ἀντὶ τοῦ τοιαῦτα δή. Οἵ. Βὺπ᾿. ΟΥ. 82. χἀγὼ μετέσχον οἰα δὴ 
γυνὴ φόνου. ἘΠ. 870. φέρ᾽ οἱα δὴ χω χαὶ δόμοι χεύϑουσί μου 1 κόμης 
ἀγάώλματ᾽ ἐξενέγκωμαι. Ἀπάν. 911. οἐα δὴ γυνή. Βαρολ. 291. οἐα δὴ ϑεός. 
Το. Υ111. 84. οἐα δὴ ναῦται. Ῥ]αῦ. Οὐ, Ῥ. 118 Ε. οἷα δὴ ϑεὸς εὐμαρῶς 

διεχόσμησεν. Ῥο]. Π|. 872 Ο. χαὶ λάχανα οἵα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψή- 

σονται. Χοη. Η6]]. ΤΥ. ὅ. 4. ἔχοντες οἱα δὴ ϑέρους σπειρία. Υ. 2.9. 
οἵα δὴ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι. Ατβύορῃ. Εᾳ. 088. πέπραγας οἵα χρὴ 

τὸν εὐτυχοῦντα. Ἐπι. ΑἸΙο. 808. νῦν δὲ πράσσομεν οὐχ οἰα χώμου χαὶ 

γέλωτος ἄξια. Ἡεγοά, 1. 80. ὡς -- ϑηησάμενος πάντα τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον 

οἷα δὴ εἴπας (ἈῃρΡῚ]. πανίπρ βαϊᾷ τ πα ὁπ6 παρ πᾶν οχροοῦθα). 

182. ἐπαείδει ϑεογονίην οἵην δὴ οἷο. 1. 86. ϑεῶν ὅτεῳ δή. 1. 100. ἐπὶ 

μισϑῷ οἵῳ δή. 111. 120. τὸν δὲ ἐξεῦρον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι ὕὅχου 

δή. 1. 806. ταῦτα καταγιεῖν ϑεῶν ὅτεῳ δή. Τκιοῖαπ. Ηδτιη. 2. χρένουσι ἑπτὰ 

ἢ πέντε ἢ ὅσοι δή. ΤΏ Θοον. ΧΙΥ͂, 8, πράσσομες οὐχ ὡς λῶστα, Θυώνιχε. 

Απδρμδη. 1Π. 138. τοιαῦϑ᾽ ἃ δὴ} δίδωσιν ἡμῖν ὁ τόπος ἄϑλι᾽ ἀϑλίοις. 

“Ἡοάθπὶ ἔθυθ βοηϑὰ νόθα ϊὰ 810 ἴῃ Τογοπῦ. ἀπάᾶσ. ΤΥ. ὅ. 9θ. “ΟΕ. φαυϊὰ 

γοβὴ αὰὸ Ρδούο ἰοῦ βαύϊπθ στϑούθϑ | Μ. Νοβπϑϑ βἰο υὖ αὐϊπηαβ, 

δἰαπῦ, απἀθδηάο υὖ γοΟ] πη 5 ΠῸΠ ᾿ἰοού. Ῥδοτμ. 1. 2. θ6. “ἢ. Φυϊὰ 

ΤΟὶ ρον α. 51ο, ὑοπαϊύοι." ΤΕΝΤΙΝΑ. 

ϑαιοῖ. οἵα δὴ ἀντὶ τοῦ τοιαῦτα δή. Ἐ. 

04. ὅχα)] Ἰλουϊοθ ῥγὺ ὅτε, αὖ ποκὰ γῖὸ ποτέ. Οἵ, ΤιΚ}γ5. 1261. 



866 ᾿ ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΠΙΒ 

ἐμπορευόμαν]Ἵ Οἱ. ἘρΙοῃ. Ἐν. 20. οἵ --- νεῖν μὲν οὐχ ἴσαντι, πεζᾷ δ᾽ 
ἐμπορεύονται μόνον. ὅορ!ι. θᾶ, ΒΗ. 455. ξένην ἐπὶ -- γαῖαν ἐμπορεύ 

σεται. ἘΠ. 400. ποῖ δ᾽ ἐμπορεύει; ΕὟ. 711. ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἔμπο 
ρεύεται. “ΠΘΟΡγ]δοῦ. ἃτρ΄. ΕΡΙδῦ. 10. οὐ γὰρ ἂν πλωτὴρ ἐναυτίλλετο, οὐχ 

ὁδοίπορος ἐνεπορεύετο. ΟΟΠΙΩΓ γν. ἔμπορας νἰαίον (βορῃ. Οδά. Ο. 25. 
150. 901.}, οὐ συνέμπορος 1. 4. συνοϑοιπόρος (Τί. 91... υϊρο ἐμπο- 

θεύεσϑαι 5διϊῆοαῦ τη ογοατ!, αὖ ἴῃ Τμιοίδῃ. ὕ. 25. χαὶ ὁ Φοῖγιξ δὲ ἔνε- 

σπορεύετο. ἐς πο ἃ ἔμπορος ΘοΙηροβίίζαμη, τί ἀπελευϑερῶ ἃὉ 

ἀπελεύϑερος (Π0η ἃ ἀπὸ εὖ ἐλεύϑερος), οὗ ὁὰπὶ Αὐἐϊοῖ5β ἐγγύησα, ἔχχλη- 

σίαζον ΘΟΥΠΡΟΠΘΠΑΠΠῚ 6586. πιοποῦ ΑΠγθη5. Π]8]. Του. Ρ. 8300. εἶ 
ϑοίιοῖ. ὡδοιπόρουν. ἐκεῖϑεν ἤλϑον. Τι. ᾿ 

τοῦ. ἄνδρες πρόβουλοι] Οἵ, Τιγ8. 407. πρόβουλε τῆσδε τῆς γῆς. ΑΘΒ0Π. 

δορί. 1000. δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως. Ἐδὺ δαΐθπι σερό- 

βουλοι τηϊζϊουῖβ Που]18, ΠπῸη πρόβωλοι. ἡ. ΑΒγΘηΒ. 18]. Ποῖ, Ρ. 1171. 

ΞΌΡἢ τ. ΕἾ. 8. συμβουλεύω. Τοον,. Οοτο. (Ηο56 Ρ. 280.) ἀναϑέμεν ὅπει ΟΝ 
χα ἀςι προβούλοις. 

τοῦτ᾽ ἔπρασσον τῷ πόλει ---Ἴ 1)6 ΠοΟ 56 η811 ΥΘῸ] πράσσειν οἵ, Αγ. 1088,. ; 
Τῆπο. ΤΥ, 128, ἔπρασσεν ὅτῳ τρόπῳ τάχιστα τοῖς μὲν ξυμβήσεται τῶ 

δὲ ἀπαλλάξεται. Υ. τ0. οἱ ἄνδρες οἱ τοῖς “αχεδαιμονίοις πρασσοντες. 

Υ. 838. ὑπῆρχε δέ τι αὐτοῖς καὶ ἐκ τοῦ “ργους αὐτόϑεν πρασσόμενον. 

1. ὅθ. τῶν Κορινϑίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται. αὐτούς. 1. Ὁ. ἔπρασ- 

σεν --- ὅπως πόλεμος γένηται (]. γενήσεται). 1. ὅ8. ἔπρασσον ὅπως ἕτοι- 

μάσαιντο τιμωρίαν. ϑορῃ. Θεά. Β, 125. εἴ τε μὴ ξὺν ἀργύρῳ | ἐπράσσετ᾽ 

ἐνθένδ᾽. Αδδβοῃ. Αρ. 1865. τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. ῬΙαΐ. 
Ῥοιρ. ὅ1. πράττειν μὲν ἑαυτοῖς ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέδων ἡγεμονίας. 

ΡΙαί. Τιγβ. 21. ἔπρασσον ὅπως ἀποδώσουσι τοῖς δημόταις τὰ πράγματα. 

ΞΌΡΗ. ΑἹ]. 446. νῦν δ᾽ αὔτ᾽ τρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας ἰ ἔπραξαν. 

510 πράσσειν φόνον τινὶ Ῥὶπᾶ. Ν. 1Π|. 81. 

ϑο]ιοῖ. πρόβουλοι: Οἱ στρατηγοί. Ἔ. ἶ 

τῦθ. Οἷ, ῬΟΙΥ 26]. οοη. 1Π|. 867. προδόντα | τὴν ναῦν ὅπως τάχιστα τῶν 
χαχῶν ἀπαλλαγῆναι. 

χάχιστ᾽ ἀπολοίμεϑα)] Ἑδορίθ. οὔ 58158. ργδαθίβυ. δχβρθούδἐοπθμι αἰοίαπι: 
οχβρϑοίαθαβ δπῖτη σωϑείημεν ἀαὖ Δ]14 14 511η116. 

ϑοῖιοῖ. ὅπως τάχιστα: Καὶ τοῦτο παρ᾽ ὑπόνοιαν πιχρῶς ἐπήγαγε, τὸ 

ἀπολοίμεϑα" ἔδει γὰρ εἰπεῖν ὅτι πῶς σωϑῶμεν. - 
. 701. ἀπαλλάξεσϑε πραγμάτων] ΜΟΙΒ Θπϊπὶ ἢηϊβ οϑὲ πιο] θϑίϊαυθιπι οὗ 

τη ἰβουϊασατη. Οἵ, 2690. πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν --- ἀπαλλαγείς. Ῥδο. 862. 

ἀπαλλαγέντα πραγμάτων. Ῥ]αῦ. ΑΡο]. 41 1). ἤδη τεϑνάναι χαὶ ἀπηλλάχϑαι 

πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι. Χρη. Ογι. ΤΥ. ὅ. 46. ἅμα πραγμάτων τε 

ἀπαλλαξόμεϑα χαὶ οἷο. Υ, 1. 18. μυρίων δ᾽ οὐσῶν μηχανῶν ἄπαλλο ;: 

τοῦ βίου οὐχ ἀπαλλάττονται. Τιγβίδιη 82, 85. ἀπηλλαγμένος πολλῶν πρὸ 

μάτων. ΑἸορ!γν. ΠΙ. τὸ. τῶν χατ᾽ ἄστυ πραγμάτων ἀπαλλαγείρια ει 

ΗΙρρΡ. 8360. ἀπαλλαχϑήσομαι | βίου ϑανοῦσα. ΑΘ50Ε. Ῥτοι. 778. ἡ 
χιαῖς σ᾽ ἀπαλλάξει χαχῶν; ῬΊ]αι. δρ. 610 Ὁ. ἀπαλλαγὴ -- χαχῶν. 

λυπῶν --- ἀπαλλαγαί. 

εὐ 
ΚΝ 
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σά μάν; Ουϊάπ|9 Τ)οΥ]66 ὑτὸ τί μήν; Ῥμοῦ. ρΡ. ὅ90, 14. τέ μήν᾽ κατά- 
φασιν ϑηλοὶ" ἀντὶ τοῦ πῶς γὰρ οὔ, διὰ τί γὰρ οὔ. ν. ὅ90, 10. τέ μήν" 

᾿ τί γάρ᾽ τί οὖν (οὔ). ϑοᾶ τί μάν; Ἰορίαν ἘρΙομ. Εν. 100, 1. Βοργ, 

Ἅ Ἐν. 8. ΟὈΒ ΤΟΥΤῚ Δ] αδΐθπιιβ ροίοδὺ ἰδίπα ποῖ κῆχος; ΕἾ. 527. 

᾿ς ῥβοϊιοῖ. (αὐτίχ᾽ ἄρ᾽ ἀπαλλάξεσϑε: Πρὸς τὸ ῥδηϑὲν παρὰ τοῦ Μεγαρέως 

ἀπήντησεν ὁ “]ιχαιόπολις ἀστείως" εἰ γὰρ ἀπώλλυσϑέ, φησι, ἀπηλλάτ- 

᾿ς τεσϑὲ ἂν πραγμάτων.) σαμὰν δὲ ἀντὶ τοῦ τί μήν. τί γὰρ ἄλλο χαταλεί- 

᾿ σεται ἢ τοῦτο; 

τῦ8. Μεγαροὶ] Οοπέχδοίαμι, πὶ ἴδ]10Υ, ὁ εγαρόϑι. δῖΆο Πυϑοῖ (Πυ- 

᾿ ϑόϑιη), ᾿Ισϑμοῖ Φρεαττοῖ, Σῳφηττοῖ, Πειραιοῖ, «Φαληροῖ, ἐνδοῖ, ἐξοῖ, οἷο. 

᾿ Υ͂, (οοίί!. δά ΤΠ ΘοαοΒ: Ρ. 292. Οὐηΐον “Μεγαρόϑεν Δ 68ρ. δύ. “Μεγαράδε 

ἘΞ Δοι. 524. 

᾿ πῶς -- ὥὦνιος] πο γτούϊο γοῦν Οὗ Ἐᾳ. 480. πῶς οὖν ὁ τυρὸς ἐν 

Βοιωτοῖς ὥνιος; ϑίταϊῃ. ἃρπα ῬΟ]]. ΤΥ. 109. τὰ δ᾽ ἄλφριϑ᾽ ὑμῖν πῶς ἐπώλουν; 

Β. τεττάρων | δραχμῶν μάλιστα τὸν κόφινον. ᾽ν. δοΥ ΜΔΟΠο ἂρ. Αἴθοι. 
ν. ὅ80 Τὴ. μειράώχιον ὁ χαλὸς, φησὶ, πῶς ἵστης; φράσον. [ ὁ δὲ μειδιάσας, 

Κύβδ᾽, ἔφη, τριωβόλου. Ατϊδίοξοϊοιη. Οδοοπ. 34,11. τοῦ τε σίτου πωλου- 

μένου ἐν τῇ χώρᾳ τετραδράχμου χαλέσας τοὺς ἐργαζομένους ἠρώτα πῶς 

(πόσου (ἀορυ]1 6) βούλονται αὐτῷ ἐργάζεσϑαι. Οὐοτμίοιβ ἱποουίαβ ἃραᾶ 

ῬΙαυῦ. ϑγιαρ. ν. 070. τὰ δ᾽ Ἴσϑωι: ἀποδοίμην ἂν ἡδέως ὅσου ] ὁ τῶν 

᾿ σελίνων στέφανός ἐστιν ὥνιος. Τιποῖαπι. ΤΟΔΤΟΙ. 24. μεταξύ τε προϊὼν ἀνέ- 

χρινέ μὲ περὶ τῶν ἐν τῇ γῇ πραγμάτων, τὰ (χαὶ Ὁ πρῶτα μὲν ἐχεῖνα, 

πόσου (πῶς Οὐογοῦ. Υ. 1,.. ν».- 110.) νῦν ὁ πυρός ἔστιν ὥνιος ἐπὶ τῆς 

Ἑλλάδος; Ἐοᾶθπι βϑηδι πόσου ΤΠΘΟρΡὮγ. ΟΠᾶγ. 18. 

ὥγιος] Μοοτὶβ Ρ. 423. ὥνιος ᾿“ττιχῶς" πράσιμος ᾿Ἑλληνιχῶς. Αἰίαιηοη 

πράσιμος Ἰορίταν Χοη. Ογτ. ΤΥ. ». 1090. ΟἿ Ἐᾳ. 1247. οὗ τὸ τάριχος ὥνιον. 

480. Επρο]. 11. ὅ60. ὕομμ. ἃποη. ΤΥ. 600. 
ϑοϊιοῖ. ἀντὶ τοῦ εἷς τὰ Μέγαρα. Ἀ. 

ἷ 709. παρ᾽ ἀμέ] Οἷ Ἐν. 8388. ἥν φασιν εἶναι παρὰ σέ. ΑἸοχ. Π1. 498. 
παρ᾽ ἡμᾶς οἴχεῖ. “μὲ Τουΐοαθπι οϑὺ ργτὸ ἡμᾶς (ΑΡ0]1. 46. Ῥτοπ. ρ. 387... 

ΟΥ, Τιγ8. θῦ. 1099. 1250. 1254. 1266. ϑεᾶ παρ᾽ ἁμῖν οδὺ ἱπίτα 908, 

πολυτίματος ᾧπερ τοὶ ϑεοὶ] πολυτίμητος ἃ]ἴ0 56ηδ8ιι, 1η1] ἔπι Πὶ 

ποποϊαῦιδ, γοποΥδ ἅτι5, ἀθοσαμη οδὺ δρ᾽ ὑπϑέοπ τι ῥα ἰββίμητιπι, αὖ ὦ 

σιολυτίμηϑ᾽ “Πράχλεις γ. 807. Ηἷὸ δαΐοπι (6 οτδηαϊ ργϑῦϊο αἰοίθπη οβϑύ. ὉΙΝΤ). 
ΟΤλιὰϊν ἴῃ διηρίσιιο βθηϑι γοοὶβ πολυτίματος. ΟἿ, 807. ὦ πολυτίμηϑ᾽ 
“Ἡράκλεις. ΝΡ. 269. ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι. 298. Ὑ68ρ. 1001. ὦ παλυ- 

τίμητοι ϑεοί. Αν. θ07. ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽. ὙΠΘΒπ.. ὅ9θ4. ὦ πολυτιμήτω 

ϑεώ. 280. ῬΙαύ. Ἐπ γᾷ. 896 Ὁ. ὦ πολυτέμητε Εὐθύδημε --- ἀτεχνῶς γὰρ 
ἔγωγε σφὼ ὥσπερ ϑεὼ προσαγορεύω. Απίρῃ. 111. 80. πολὺ τῶν ϑεῶν 
-- ἐστι τιμιωτέρα (ἡ ἔγχελυς). Μεπαπά. Ι΄. 101. πολύτιμοι ϑεοί. (ποᾶ 
δὰ δἰθογαπι βοπϑαπι, οἵ. Αὐῖϑί. Εἰ. 844, 8, χαὶ μὴ περιμένειν ἐξ ἀγορᾶς 
ἰχϑύδια ] τριταῖα πολυτίμητα. ἘρΙΟΙ. Ἐν. 48. τόν τε πολυτίματον ἔλοπα. 

ϑοῖιοῖ. ᾧπερ τοὶ ϑεοὶ: ᾿ντὶ τοῦ ὥσπερ οἱ ϑεοὶ πολυτίμητοί εἶσι χαὶ 

τίμιοι, οὕτω χαὶ ὃ σῖτος πολλῆς τιμῆς ἐστι. παίζει οὖν. 
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τ00. ἅλας οὖν φέρεις; 1 ὅ6101: ἐν Νισαίᾳ τῆς ἸΠεγαρίδος ἅλες πήγνυν- 
ται. ΟἿ, 021. υδιηνὶβ ΑἸΠΘμΐθηβο5. ποηάθηι] ΝΊΒαθα πη ΠΔΡΟΙ ἢ, απδ8 

οοὔαγο ἀθιηπηι ἃππὸ 6111 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ511 5110 ΘΟΥΙΠ πη ρου πὶ γϑηῖῦ ΠΥΕΝΝΕ 

ΤΥ. 09.)}, δάμηθπ ποὰ οταῦ ΠΙΡΘτα ΠῚ ΜΘ ΓΘΗΒΙθτι5. Βα Ππτὴ πϑρούϊαμι 60 απο 
Αὐμθηΐθηβοβ ΜΙποᾶμη ᾿πβ]8πὶι ΝΙΒαθδθ υἱοϊπᾶμη οὖ ρογῦῃϊ ἱπητη] θη ἴθ 

τοπϑθαπῦ Ῥγϑοϑίαϊο (πο. 111. 51.). ῬΑΤΙΜ. Τηβὰ]ὶὰ Μίποα οσοπραΐα οϑῦ 

Ὁ Αὐμθηϊθηβῖραβ, ἄπο Νίοῖα, αὐἰπΐο Ππ7}ὰ5 Ὁ6111 ἃηπὸ, ἀ. Ο. 427. ἴῃ 

ὄψων ἀ6110115 οὐδηὺ ἅλες (Ἰπιοίδῃ. ΤΊηι. ὅ0.). Εβύ δαΐθηι ταδὶ αὐπιβ ΡΠ] Τα ]θ 
«πᾶ Βἰπρι]αγθ, οοηίγᾶ πδιη Δραα Τιδὐϊποβ. 9281η Ηοπιοσαβ Οἅ. λ΄. 122. 

οὐδέ ϑ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν. ᾿ 

οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 46. δηποίαϊίοποπι δα 5οΠο]1ἃ ἰπ δα. Ὀϊἰπᾶ. 

ὑμές] Οὗ, 7601. ΑἸγθηΒ. 18]. Ποσ. Ρ. 26δ8. Βῖο ἁμὲς Τιγβ. 1608. 1162, οἴο. 

ϑοῖνοῖ. (ἅλας οὖν φέρεις: ᾽ν Νισαίᾳ τῆς Μεγαρίδος ἅλες όφμι. ὦ ᾿ 

ἦν δὲ ὁ τόπος ὑπήχοος τῶν ᾿ιϑηναίων.) 

ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε: “τὰ τὸ ϑαλασσοχρατεῖν τοὺς ᾿4ϑηναίους ἔφη ὑμεῖς 

αὐτῶν ἄρχετε. 

101. οὐδὲ σχόροδα;} Νοηρθ 811118 δοιπάαθαμί Μοράγθηβθβ. ΟἿ. 621. 

Ῥδο. 246--- 249. (01 56801: ἡ γὰρ Πίεγαριχὴ γῆ σχοροδοφόρος). 1000. 
ΡΙη. Ν. Ἡ. ΧΙΧ. δ. 95. Ἡδβυομίαβ: “εγαρέων δάχρυα. δοχεῖ πλεῖστα, 

φύεσϑαι ἐν τῇ Μιεγαρίδι σχόροδα, χαὶ παροιμία ἐπὶ τῶν προσποιητῶς 

δαχρυόντων. Ζδποῦ. Υ. 8. 

ποῖα σχόροδ᾽;}] ΑΠρΊΙο0, ἀδΥ]ΐϊο ἱπᾶοθά! Οὗ, οβρ. 1202. ποίας 

χάραχας; Τ,γ8. 1118. ποίοισιν --- ξυμμάχοις; ὅορΡῃ. Τγᾶςῃ. 427, ποίαν 

δόχησιν; Ἐπτ. Η6]. δθ60. ὠ χρόνιος ἐλϑὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. ᾿ ΜΕ. 

ποίας δώμαρτος; ῬΙαῦ. ἀοΥρ᾽. 490 Ε. ποῖα ὑποδήματα; φλυαρεῖς ἔχων. 

102. ὅχχ᾽ ἐσβάλητε)] Ῥοδύ φῬυϊηιᾶμη ἴῃ Μορ για ᾿στα ΡΟ] ΟμΘα ῬΘΣΊΟ]6 ἄαδο 
[ούδμι «αοίδπηΐϊβ ΑὐΠΘμΐΘη5685. ΘΠ ΤΟΡΊΟΠΘΠΙ ἱπγϑβοιπιπῦ πϑαπθ δ ὉΠῸΪ5 

Νίβαθαθ Θχραρ πα Π θη ἃ ηπὺ 424 (Τὰ 51Υ, 69... ἙἘτρὸ ροβῦ πο ΔΗΠῸΠΙ 

ΠΟ γμούαϊν πᾶθὸ ἔρια ἀοοουῖ. Οὗ. ΤΊνασ. 11. 91. ἐγένοντο δὲ χαὶ ὕστερον 

(ροβῦ ρυϊηδπι ῬΘυΪο616 ἄποο ᾿πνἈΒΙ]ΟΠ6Πη}) ἐν τῷ πολέμῳ χατὰ ἔτος ἕχαστον 

ἐσβολαὶ ᾿4ϑηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα χαὶ ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ μέχρις 

οὗ Νίσαια ἑάλω ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. ΤΥ. θ0. “μεγαρῆς οἱ ἐν τῇ πόλει πιεζόμενοι. 

ὑχιό τε ᾿ϑηναίων τῷ πολέμῳ, ἀεὶ χατὰ ἔτος ἕχαστον δὶς ἐσβαλλόντων 

πανστρατιᾷ ἐς τὴν χώραν, οἷο. Ρ]αὖ. Ῥο110]. 80, τοὺς δὲ στρατηγοὺς, ὅταν. 

ὀμνύωσι τὸν πατρικὸν ὅρχον, ἐπομνύειν ὅτι χαὶ δὶς ἀνὰ πᾶν ἔτος εἷς τὴν 

“Μεγαρικὴν ἐμβαλοῦσι (ἐσβ. 3). Ἠφοτοά, Υ΄. τ0. δὲς ἐπὶ πολέμῳ ἐσβαλόντες. 

ΥΠ1Ι. 144. ἐσβαλὼν ἐς τὴν ἡμετέρην. Το. ΤΥ. 41. ἣν δ᾽ --- ἐς τὴν γὴν 

ἐσβάλλωσιν. ΤΥ. 9. οὐ μή ποτε ὑμῖν Πελοποννήσιοι ἐς τὴν χώραν 

ἐσβάλωσιν. υοὰ ἃὰ ὅχχα (ὅχε χα, ῬοΥ. ρτὸ ὅταρ), οἵ. Τ θοῦ. 1. 87. 

ΙΥ. 21..56. ΧΥ͂Ι. 144. οἱ ὅχχᾳ Ὑ111. 68. ΧΙ. 22. 

ἀρωραῖοι μύες] ΟἿ, Ἡογοά. 11. 141. τοῖσι ἐναντίοισι αὐτοῖσι ἐπιχυϑέντας 

γυχτὸς μὺς (τη0 μύας) ἀρουραίους χατὰ μὲν φαγέειν τοὺς φαρετρεῶνας 

αὐτῶν, κατὰ δὲ τὰ τόξα. ϑγηοδ, Ερ᾿δύ. 108, δίκην ἀρουραίου μυὸς ἐνεδὲ- 

δύχει. Αὐσαμι ἰογοῦ μὺς, αὖἡ ἰχϑὺς, ὀφρῦς, οἷο. 
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ϑοϊιοῖ. ὅχχ᾽ ἐσβαλεῖτε: Εἰσβαλεῖν ἐστι τὸ τινὰς ἐν ἀγρῷ εἰσελθόντας 

 ἐχχόψαι πάντα τὰ ἐν αὐτῷ. λέγει οὖν ὁ Μιεγαρικὸς ὅτι ποῖα σχόροδα; 
ἅτινα ὑμεῖς ἐπελθόντες τοῖς χωρίοις τῆς Μεγαρίδος χαϑάπερ εἰ γήϊνοι 

μύες ἐχχόπιττετε. ἀπὸ δὲ τῶν σχορόδων ἐσήμανε χαὶ τὰ ἄλλα πάντα. τού- 

τῶν δὲ ἐμνήσϑη ὡς μηδὲ τῶν οὕτως εὐτελῶν φειδομένων τῶν ᾿4ϑηναίων. 
109. πάσσακι] Εογα αἰπηϊητύϊννα ΡγῸ πασσάλῳ 5866. 5680]. Βιοᾶ α]ϊπα 

 αὐἱὰ τραυϊνὶ νἱἀθῦασ. κα. χώμαξι. ὙΙάὰς ἀπποῦ. οΥ]ῦ. 

ἄγλιϑας} ὅ6801: ἄγλιϑας δὲ τὰς χεφραλὰς τῶν σχορόδων. 1. 6. ἃ1110- 

ΤΠ] δρᾶ 8θὰ ῬΆ]Ρ05. ΑΠρΊοθ, ΟἹονθ85. νὸχ [ογύαββθ οὐρπδία. 

ΟὙ8ρ. 6γ9, οὐδεὶς οὐδὲ σχορόδου κεφαλὴν τοῖς ἑψητοῖσι δίδωσι. 1 «ῬΙ. μὰ 
ἼΤ᾽, ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου γ᾽ αὐτὸς τρεῖς ἄγλιϑας μετέπεμψψα. ΔοΟΘο8 

 ρορσπαΐδο νυἱαοηύι Τ)ογΐϊοαθ γάϑειον οὗ γαϑυλλίς. Ἐρίομ. ΕἾ. 89. ἐν δὲ 
 σχόροδα δύο χαὶ γαϑυλλίδες δύο. 

᾿ς βεῖιοϊ. (πάσσαχι: Ὑποχοριστιχῶς τῷ πασσάλῳ.) ἄγλιϑας δὲ τὰς χεφα- 

"λὰς τῶν σχορόδων. φησὶν οὖν ὅτι ὥσπερ ἀρουραῖοι μύες ὀρύσσετε πασ- 

σάλῳ τὰς ἄγλιϑας. 

104. χοίρους μυστιχάς} ϑδαρτα 147. χοίρων μυστηρικῶν. Τηϊ πα] τηγδίο- 
ΟΥἸΪ5 ΡΟΥΟΠῚ ΒΔουΠοαρ αηΐ. Ῥὰο. 5714. ἐς χοιρίδιόν μοι γὺν (νύν μοι) 

δάνεισον τρεῖς δραχμάς" δεῖ γὰρ μυηϑῆναί μὲ (5601: ὅτε τοῖς μυουμέ- 

γοις ἐστὶν ἔϑος χοιρίδιον ϑύειν ἐξ ἀνάγχης). 1, 

ϑοϊιοί. χοίρους ἐγώγα μυστιχάς: “΄Ιιὰ τὸ ἐν τοῖς μυστηρίοις τῆς “]ήἠμη- 
τρος χοίρους ϑύεσϑαι. 

τοῦ. ἀλλὰ μών] ΟΓ, 7171. 

τ00. ἄντεινον, αἱ λῇς] ὅσο]: ἀγνάτεινον, εἰ βούλει, καὶ χρεμάσας ἐπί- 

σχεψαι πόσου βάρους εἰσίν. Οἵ. Ἰδπν. Ογοὶ. 379. δισσούς γ᾽ ἀϑρήσας 

χἀπιβαστάσας χεροῖν (τεϑοίναμαι). Τὴ ΔΡΟΟΟΡΟ ἷἱπ ἄντεινον ΜΌ]]ΟΙΙΙΒ 
ομΐουῦ ΑἸγθιΒ 18]. 1)ο}. Ρ. 808 βᾳ. Βδῃρ. 090. 097. 098, ἀγγράώψαι. 
090. 098. ἀνϑέμεν. 097. ἀνϑήτω. 

ΕΝ σὲ λῆς} Οἵ 712. 188. 814. Τιγβ. 1106. αἱ λῆτε. ῬΙαῦ. Τιγο. Ρ. 58 Β. 
αἱ δὲ λῇς, αὐγάσδεο (Τ Ἀοοη.). 
βο]ιοῖ. ἄντεινον, αἱ λῇς: ᾿νάτεινον, εἰ βούλει, καὶ χρεμάσας ἐπίσχεψαι, 

πόσου βάρους εἰσίν. (εἰώϑασι δ᾽ οἱ τὰς ὄρνεις ὠνούμενοι ἀνατείνειν ταύ- 

ας χαὶ τὸ βάρος αὐτῶν σχοτιεῖν, χαὶ οὕτω χαταλαμβάνειν εἶναι πιαχείας. 

ἀπὸ τούτων οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν χοίρων τοῦτο ποιῆσαι παραχελεύεται.) 

07. τουτὶ τί ἣν ---;] Οὗ, γ68ρ. 188. 1509. 1,γ5. 446. οἷο. 

᾿ χοῖρος] Ἰπιάπηῦ ἴῃ ἃπηθἱριςαῦθ γοοὶβ, αἀπὰθ οὖ ροσθαπι οὔ τὸ γυναιχεῖον 
αἰδοῖον 5ἰρπϊῆοαῦ. ΒΕΗΟ. Ἐδπάθηη. 6588. γοοὶβ Γιαύϊπδο ρΟΥ 5. δμθὶ- 

“Βυϊδαῦοπι οὁχ ιτοπθ οοηϑίαῦ 46 Ἐδ᾽ τυϑύ. Π|. 4. 10. ΤΙΝῸ. ΟΥ ΤῊ, 289. 

598. Ε00]. 724, Ἐϊυδύ. Ρ. 1639, 38. ϑυϊά. π΄ ἢ. ν. 
 ϑοϊοῖ. τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα: Ὁ ᾿Αττιχὸς χρεμάσας τὴν παῖδα ὁρᾷ 

αἰδοῖον αὐτῆς χαὶ ἐρωτᾷ πιερὶ αὐτοῦ ὅ τι ποτέ ἐστιν" οὐ γὰρ ἣν 

706. Οἱ Ἐρίοῃ. ΕὙ. 90, 8. τίς εἰμέν τοι δοχεῖ; [ ἄνϑρωπος; ἢ οὐ γάρ 
(οὐ γὰρ δαῦ ἢ οὐχέϑ); 

ἐς ̓ϑαδιοῖ. ἢ οὐ χοῖρος ἔσϑ᾽ ἅδε: Τὸ αἰδοῖον δείχνυσι τῆς παιδός. 

κ᾿ 24 



910 ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΠΙΞΚ 5: 

{τ0. οὐ δεινώ;}] ΟΥ, 1079. ἀν. 1038. οὐ δεινώ; καὶ πέμπουσιν ἤδη 

᾿πισχόπους οἷο. αν. ΟΥ. 418. οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 

τὰς ἀπιστίας] ΑΠΡΊΙοΘ π6 αἰβύγπδι. ΟΥ, ΑἸΟΡἢγ. 11. 4. τὰς σὰς ἀπι- 

στίας χλαίουσα. Απᾶχῖ]!. οοιη. 1Π|. 854. περιφέρουσ᾽ ὑπ᾽ ἀπιστίας τὰς. 

οἴχίας. ἘπΡ00]. 11. δῦ. βλέπων ἀπιστίαν. Ν 

ϑοθοῖ. ϑᾶσϑε τοῦδε τὰς ἀπιστίας: Ὁ Μεγαρεὺς πρὸς τοὺς ϑεατὰς, 

ϑεᾶσθϑε, φησὶ, τοῦ “ΤΠιχαιοπόλιδος τὰς ἀπιστίας. 

11. φατί] Ἰ)οτίσαμῃ Ρτὸ φησὶ, αὖ ἀρ ὙΠΘοον. 1. 2. 5ἴο ἔσατι ῬγῸ ἴσησι. 

ΧΥ͂. 146. πλατίον γτο πλησίον Υ͂. 28. Χ. 8. τίϑητι 1Π|. 48. ὑφέητι ΤΥ͂. 4. 

προΐητι ΧΙ. 48. ἐϑέλητι ΧΥ͂Ι. 28. βίβατι ἴῃ ορῖρτ. Ῥουῖθο ἃραᾶ ῬΟΙας. 
1Υ. 102. ἠτὲ (ρτο ἠσὶ) ΑἸοῃι. ἴῃ Αποοᾶ. Οχ. 1. 190, 20. ἔσατι οὗ ἀποδίδωτι 

0. Βευιθι. ἀφίητι ῬΠοο. 78 Β.. τέϑητε ῬΘΙΡΗ. Οὐ Β. δέϑδωτε ῬΟΙ]. 4. Οὐτα. 

1840. 1850. εἴς. τὺ γγο σὺ, Ποτειδᾷ γτο Ποσειδῶ, ᾿ἀρταμίτιον Ῥγὸ ζρτε- 
μίσιον (1,,χΧ8. 1251.), πέρυτι, εἴχατι, ἐνιαύτιος, τεός, τῦχον οἴνάρυτις, 

Ποτιδὰν, ἔπετον οἷο. Υ. ατορ. οτ. 247. 255. οἷο. Ηδρτδοα. ἂρ. Εἰαδύ. 
1608, 26. Ατοπηβ Ὁϊ8]. θοσ. Ρ. 311. 

χοῖρον] Ουππαπ. ΟΥἉ, ΤῊ 2890. ὅ98. 540. ἘΠ6]. 724. χατωνάχην τὸν 
χοῖρον ἀποτετιλμένας. ῬΙαίάτοῃ. 1. 92, χροχορινϑία (ἃ Κορινϑία γυνὴ Ὁ.) 

ἔοιχας χοιροπωλήσειν: --- οἷον ἔοιχας μισϑαρνήσειν ἐν Κορίνϑῳ. Μαϊΐδο, 

ΘΠΪπῚ ΟὐΟτηὐϊ τηουθίυ]οθ5 οσὰηΐ, Υ. Πίορσθη. 1,.. ὙΠ]. 10. 

ϑοθοῖ. οὔ φατι: Οὐ λέγει. Ἀ.. (ἀλλὰ μὰν, αἢ λῇς: ᾿Δλλὰ μὴν, ἐὰν ϑέλης. 

τὸ δὲ περιδοῦ μοι Ὅμηρος [1]. Ψ’, 480.1 “δεῦρό γε νῦν τρίποδος περι- 

δώμεϑα.)) Ι 

τ. ὥθηβιιβ Ἰοοὶ Πῖοὸ οδῦ: Μϑοα πὶ ἀὰ ΡΊρ ΗΠ 5 1Π 5806 Πὶ ΘῸΤΩ ΓΡ 

ὑτιταπι, πὶ οδϑὺ ἰδέ ροτοιβ οἷο. Οὗ 1116. βούλει περιδόσϑαι --- πότε- 

ρον ἀἄχρίδες ἥδιόν ἐστιν ἢ χίχλαι; Ἐᾳ. 791. ἐϑέλω περὶ τῆς χεφαλῆς περι 

δόσϑαι. ΝΡ. 044. περίδου νυν ἐμοὶ. εἰ μὴ τετράμετρόν ἔστιν ἡμιεχτέον. 

Ηοι. 1]. ψ΄. 485. δεῦρό νυν ἢ τρίποδος περιδώμεϑον ἠὲ λέβητος. Οἀ. ψ΄'. τ8 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέϑεν περιδώσομαι αὐτῆς, 1 αἴ χέν σ᾽ ἐξαπάφω. ῬΙααυῦ 

ΕρΙὰ. Υ. 2. 84, “ΝῚ ΘΥΡῸ τηδίγὶβ Π]ΠἸὰ οϑῦ, [ἴῃ ΠΠ]ΘῸΠῚ ὨΌΠΠΠΠΊ, ἴῃ ἔπὰπΠι| 

ἰα]θηΐαπι, Ρΐρπιβ (ἃ. Ῥαγ8. 11. 2, 4. “ἃ Πϑυο]8. μίρμαβ, πὶ οπμηΐδ τηθιηηΐ 
οὐ βοῖο.᾽ ῬΒοῦ. Ρ. 410, 9. περιδοῦ: σύνϑου (ϑογ. συνϑοῦ)" λέγουσι δὲ χαὶ 
περὶ συνϑήχης" οὕτως “]φιλος. ». 410, 18. περιδώμεϑα: συνθώμεθα. 

ϑυμιτέων ἁλῶν] Οἵ, 1099. ἅλας ϑυμίτας οἶσε, παῖ, καὶ χρόμμυα, ΑΠΠοΗ. 
ΙΧ. 8606. χαὶ ἅλας δὲ ἡδυσμένους ὁρῶ ἐν ἄλλαις παροψίσιν. ῬΟ]]. ΥἹ. Ὑ1 
ἅλας ἡδυντῆρας ταοιποναῦ. Ρ]η. Ν. Η. ΧΧΧΙ. 7. “ςοπαϊξατ οὐϊαπι (581) οὔο- 

τἰθι5 αααι 15. 21. “ἐυϊθαπι οαπὶ 8816 ἐπ πηατη.᾽ Γλιοῖα. Τῖτη. ὅθ. οὖσϑε 

μὲν γὰρ ὡς μᾶζα μὲν ἐμοὶ δεῖπνον ἱχανὸν, ὄψον δὲ ἥδιστον ϑύμον ἢ 
χάρϑαμον ἢ. εἴποτε τρυφῴην, ὀλίγον τῶν ἁλῶν. 14. ἃθ πιοτὸ. οοπά, 1 
τοῦ ϑύμου χαὶ τῶν λευχῶν (]. λεπτῶν) ἁλῶν ἥδιον. 

ϑ'οῖιοί. περὶ ϑυμιτιδᾶν ἁλῶν: Πὶ βούλει, φησὶ, ποιησώμεϑα σ 
περὶ δυμησίιδι ἁλῶν, οἷον μετὰ ϑύμου τετρ ΜΆ ΡΌΝΝΣ χαὶ ἑτέρωϑι [109 

“ἅλας ϑυμίτας δοὺς ἐμοὶ χαὶ χρόμμυα." 

τ18. “ΠΒλλάνων νόμῳ] ἀτδοσοοῖ τὴ 88, ἴ. 6. ΘΟΠῚ ΠπΠὶ ορίπίομο, 



ΙΝ ΑΟΘΗΔΕΝ. Υ. 170 --- 119. ΠΗ! 

ϑοιοῖ. αὐ μὴ ᾽στιν οὗτος χοῖρος: Χοῖρον δὲ τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικός. .. 
τοῦτό φησιν ἐπεὶ χαὶ τὸ γυναιχεῖον αἰδοῖον χοῖρον ἐχάλουν (οἱ Ἕλληνες. 

᾿ διὰ τοῦτο γοῦν ὁ ᾿“ττιχὸς ἐπιφέρει “ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπου". 

᾿ 414. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀνθρώπου γε] ὅ1ο Ῥ]αῦ. ΟΠᾶτ. 1606. ἔστιν, ἔφη, ἑαυτοῦ. 

᾿ς γε, ὅδ. χοῖρος. Τηθ6]]Π1ρὴῦ ΒΘΠΟΧ χοῖρον α118}15. ογαῦ ῬαΘ]]αγῖηι. 1)6 απὸ 

ΒΘηδὰ οἵ, 00]. 724. χατωνάχην τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας. ΤΠ65Ιη. 538. 
τέφραν ποϑὲν λαβοῦσαι ] ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον. ΤΠπ4 6 Ρ1161]Δ 6 

| χοῖροι διιαϊο δηῦ, οὐ ὑποχοριστιχῶς χοιρία εἰ χοιρίδια. Οἵ, γ68ρ. 1858. 

ὦ χοιρίον. Ὁ78. εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς φωνῇ μὲ πιϑέ- 

σϑαι (φωνῇ πεπιϑέσϑαι Ὁ). ἼΠΘΒΙη, 289, χαὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδρός 

μοι τυχεῖν (χοιρίδιον ἀνδρὸς τυχεῖν Ὁ) οἷο. Ηοτγαῦ. δαῦ. 1. 2, 09. 

ἀνθρώπου] ἩοτἾπ158. ΑἸθίριιθ, Ποὺ ἸΟ00 τημ]ουῖβ. ΟἿ, Τιγβ. 936. Εὰπν. 

ς ἯῖρρΡ. 414. ἄνϑρωπος οὖσα. ὉΪ] Μοπκίπβ. ὀοπέι!ϊ Οἴσοσοπ. Ἐρίβῦ. δα ΕΔ. 
ΟἸΥ͂. δ. “αὐδ8 51] Ποὺ Τθῃπροῖθ ΠΟ αΐθιη βασμι ΟὈ ἰβϑοῦ, ραποῖβ ροβῦ ἃ ΠΠ15 

ὕδηη θη Εἰ Ἱπο απ πιπὶ {ἰπϊδ, αοπίδηι ποπιο παῖ ἐπθϑταῦ. 

“Πποχλέα] Ἠδτοβ Μοραγθηβίαπι ἔαϊὺ ΤΊΟΟ]65, ᾧ χαὶ ἀγῶνα τελοῦσι τὰ 

Ζιόκλεια (501})0]1.). ΟΥ, ὙΠοοοΥ. ΧΙ]. 27. ἀρ 560}0]. 

ϑοϊιοῖ. ναὶ τὸν “ἸΠοχλέα: “]Πιοχλῆς τις ἥρως ἐτιμᾶτο παρὰ Μεγαρεῦσιν, 
ᾧ χαὶ ἀγῶνα τελοῦσι τὰ “ιόχλεια. οὗ χαὶ Θεόχριτος [Χ1]. 27] μέμνηται 

(“ΔΝισαῖοι Μιεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, 

ὄλβιοι οἰχείητε, τὸν ᾿Δττιχὸν ὡς περίαλλα 

ξεῖνον τιμήσασϑε Ζ΄ιοχλέα τὸν φιλόπαιδα." 

ὃν δὲ ἐπὶ τῷ “Ἰιοχλεὶ ἔϑηχεν ἀγῶνα ᾿λκχάϑους ὁ Πέλοπος ἐπιτελοῦσιν 

οἱ Μεγαρεῖς.) 

{τῦ. ἐμά γα] ὅο. ἐστίν. ἘΠῚ ααἰάθηι χγηθ8, απ δὰ Ποιηο. ΟἿ. 910. 
ταυτὶ τίνος τὰ φορτί᾽ ἐστί; ΒΟ. τῶδ᾽ ἐμά. οὗ δὰ Βδη. 964. 

ττ0. φϑεγγομένας} Του Ῥγὸ φϑεγγομένης. 

ϑοθιοῖ. ἢ ϑέλεις ἀχοῦσαι λαλουσῶν; Ἐ. 

τ. τύ] Ἰλουϊοθ ριὸ σύ. ΟἿ, 1,.γ8. 1188. ΤΉΘοοΥ. 1. 10. 61. 148. 11. 79. 

ΠΝ δ Ὗ. ὕ. 24, 28. 85. 41. 1160. 187.: Υ11. 21. ΧΧΊΠ,. 28, οἷο: Ἐρίοα, 

ΕΣ, 18. 20. 94. 00. 1564 οἷο. ὅ5:1ὸ τύ γα ΕἾ. 125. 180. οἷο. 

ττ8. 119. Ηδδο βαθηιῖδδὼ νοῦ ΠΙΪὰ 6. Δαυ]θ 8. ̓ἰπϑαβαγγαῦ ΜΟΡΓΘΗΒ8. 

4τ8. Οὗ, Ἐπὰν, ἩΐρρΡ. 911. σιγᾷς" σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν καχοῖς. 

ὦ κάκιστ᾽ ἀπολουμένα] ΟἿ, Ἰηΐτω 924, Αν. 1407. ὦ χώχιστ᾽ ἀπολούμενος. 

00]. 1002. Ῥαο. 2. τῷ χάκιστ᾽ ἀπολουμένῳ. ἈπΟρΡΗ. 111. 108. ταῖς χάχιστ᾽ 

ἀπολουμέναις. ΑἸοχ. 11. 391. τοὺς χάχιστ᾽ ἀπολουμένους. Τ)θΙηοβίῃ. 

ΟΡ. 4456, 19. τοιαύταις τέχναις ὑπὸ τῶν κάχιστ᾽ ἀπολουμένων ἀνϑρώπων 

πώντα τὰ πράγματ᾽ ἀπώλετο. Ἐ00]. 1076. ὦ χαχῶς ἀπολούμεναι. ῬῚ. 

450. 118. Ιπἴτὰ 805. οἱ χαχῶς ἀπολούμενοι. θ02. τὸν χαχῶς ἀπολούμενον. 
ΟΠ. 8190. τῷ χαχῶς ἀπολουμένῳ. ῬμοτΙδογαί. Π|. 2608. οὗ χακῶς ἀπολού- 
μένοι οἷο. 

ϑοϊιοῖ. οὐ χρῆσϑα σιγᾶς: “εληϑότως πρὸς τὰ χοιρίδια λέγει τὸ οὐ 
χρῆσϑα σιγᾶν. --- τουτέστι φϑέγξαι. Ἐ. 

49. δοῖνοί. πάλιν τύ γ᾽ ἀποισῶ: ᾿Πὰν σιωπήσετε, ἀποφέρω πάλιν 
ὑμᾶς οἴχαδε λιμώξοντας. 

᾿ 24 



ΞΘ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΒ 

180. χοὶ χο] Ἠοβ ουπηηϊθαβ αὖ ἴῃ ΡΥ ΒΟΘΏΙ]Ο αὖ ἴῃ ΒΥΡΟβοθηΐο οἀϊθυβ. 

6586. ΒΒΡΙΟΑΤΙ ΠΙΟοῦ: Π]1Ο]ὰ8 Θηϊη ΠΟΙΉΪηθ ΜΙ ΘΡΆΓΘΙΗΒ18 ΤΠΘΥ 5. Ρρμᾶ5 ξαΐδ5θ. 

ΟΥ̓ΘαΙΌ116. οϑῦ. : 

ϑονοῖ. χοὶ χοΐ: Ααἱϊ παῖδες μιμοῦνται τὴν τῶν χοίρων φωγὴν χοὶ χοΐ΄ 
λέγουσαι. 

781. νῦν γε χοῖρος φαίνεται] ἘΞ νοοθ. ἀδθιηθιη ῬῈΘΙ] ΤΠ οΟρποβοὶξ ΡογοᾶΒ 

δᾶ8. 6856. Οἵ, γεβρ. 79. εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς φωνῇ 
με πιϑέσϑαι. ΒΕ. ἢ 

ϑαίοῖ. νῦν γε χοῖρος φαίνεται: Νῦν σαφῶς σημαίνει ὅτι χοῖρος τὸ 

γυναιχεῖον αἰδοῖον λέγεται. (ἔτι δὲ καὶ κύσϑος.) ποττὰν μητέρα δὲ πρὸς 

τὸ τῆς μητρὸς αἰδοῖον. 

82. χύσϑος ἔσται] ὅδα τηοχ ὁ χύσϑος αὐτῆς αἰοϊθαν 780. Ξ5'16 χοῖρος 

1017. 564 χοῖρος ἀνθρώπου 114. χύσϑος Ἰάθτη 5Ιρηποαῦ ἀπο χοῖρος. 

564 ποῦ, αὖ 6 ΑΙΓΟΠΙΒ ΥΘΥΡ15 δα ν. 707. οἰδδθϊβ ΘΟ] Π1ΟῚ Ῥοΐθϑί, Ῥγορυῖθ. 

Ῥαθ]]αγαπη δῦ; {Ππ4 δαΐθη δα] Αγ πὶ) [οτη] πᾶτατη. [Ταἀοῖγδο ΘΟΙΉΙΟΙΙ5. ἴῃ 

ῬδΔπδτιπ ν. 430. ΟΔΠ]Π απ αἰοϊδ πο χοίρου 5εα χύσϑου λεοντὴν ναυμαχεῖν 
ἐνημμένον. Ηδπο ἰδπιθπ αἴ υθ 8 πὶ ΠῸΠ τῸ]]ΡΊο86. Ορβουνδηῦ, οὖ ἃΠῸΪ 

ῬΙΟΙΪβοαθ ἔθσθ Δα θθηΐαν Πᾶθὸ ποιηῖηᾶ. ΒΕ. Οἵ, 789. Τιγβ. 1168, Βδπ. 
480. Ηοτ. ϑαῖ. 1. 2. 090. “Νυαπιααἱᾶ δρὸ ἃ ὑθ} ᾿Ιηᾶρπὸο ῬΤΟΡῚ ἃ 1 

πὐνοθος ΘΟ 5.16 ΘΟ ΠῚ ἈΠῚ᾿ ὃ 

σιέντ᾽ ἐτῶν] Τυύτα απαϊπαπθη πη απ). 510 8. 200. ἡμερῶν τεττάραν 

τὸ πλεῖστον (Ἰπ τα απαύτ!Ιἀ πα ἃ ἃ 5ὉΠῚ111Π1|). Ρ]αύ. ΑἸο. 1. 100 Β.. 

τοῦτο δὲ ἔσεσϑαι μάλα ὀλίγων ἡμερῶν. ἀοτρ. ὅ10 Ὁ. δέκα ἐτῶν. Ἠογοᾶ. 
1Π. 124. ταῦτα ὀλίγου χρόνου ἔσται τελεύμενα. Ἐπτ. ΟΥ. 1217. ἥξει --- 
τίνος χρόνου; 

788. ποττὰν ματέρ᾽ εἰχασϑήσεται] Βᾶτὰ οοπδίγαοιίο. [Π5ἰταύίον ξοτοῦ, 
τῷ ματέρι εἴχασϑήσεται. ἱ 

184. ϑύσιμος] Οουτίρίξαν φῥυΐπια. Τάοῖγοο ποι ἃ} ϑύσω ἰοτπιδίαπι νἱᾶδ-, 
ἴὰγ, 50 ἃ ποιηΐπθ ϑύσις. ΟΟΗΓΟῚ βάσιμος, στάσιμος, λύσιμος, φάσε- 
μος, ἐφέσιμος, αἱρέσιμος, χρίσιμος. 

ϑ'αιοῖ. ϑύσιμος: “ὰ τὸ εἶναι αὐτὴν γυναῖχα τοῦτο ἔφη. 

τ8ῦ. χέρκον οὐχ ἔχει) Ἰάφοσαθ δά δου Ποδηᾶθπι ποι ἸΔοπθὰ οϑῦ, Υ᾽. 5080]. 
Τλιβιβ δαῦθ οϑὺ ἴῃ ΔΠῚΙΡΊΙΟ 56 η8ι γ ΘΔ Ό.]} χέρχος ἃ πα. Οἱ, ΤΉΘβπι. 

239. τὴν χέρχον φυλάττου τὴν (νῦν Π0}}) ἄχραν. Ἠογαῦ. ὅθυπι. 1. ὦ. 45. 

“ἐοβϑύθβ οδιἀδηιαθ βα]δθθ)." 11. 7. 49. ᾿απδοουσημαᾳθ δχοθρὶῦ ἐαγροπθ δ᾽. 
γουθοτὰ οδιιδ6.᾽ ρθη βθηϑι πἀδασραῦασ οὐρά, Ῥμοῖ. Ρ. 801, 10. οὐράν: 

αἰδοῖον. Σοφοκλῆς (ΒῪ. 925.). ΕΌΡ0]. 11. 72. “Δα οχρ]ϊοαπάπμ ἢ. 1. 

ἡπναῦ Ῥαο. 1064. ἡ χέρχος καλῶς ποιεῖ. ὉὈΪ 50}01. ἡ οὐρὰ χαλὰ σημαίνει." 

ΜΌΙ,,.. Οοπΐον ν. ὄρρος. 1,.ΥΧ8. 964. Ῥαο. 1239. Ηδη. 222. , 

ϑο]ιοῖ. χέρχον οὐχ ἔχει: Τὰ γὰρ χολουρὰ ἐν ταῖς ἱερουργίαις οὐ ϑύεται, 
καὶ χαϑόλου ὅπερ ἂν μὴ ἢ τέλειον χαὶ ὑγιὲς οὐ ϑύεται τοῖς ϑεοῖ. 

180. δελφακουμένα] 1. 6. δα α]ΐα. ὅ6101: τοὺς γὰρ μείζονας λοιπὸν χοί- 
ρους δέλφακας ἐχάλουν. διϊα. ἴῃ δέλφακας. Οταίί. ἂρ. Αἴμοη. ΧΙΥ, ΟδΥ Ἀ. 

δέλφαχας μεγάλους. ΤᾺ. 257. Τὺ8. 1000 Ἰορταν δελφάχεον. ΟΟΜΡΙ σθαι 

Ἰοοῖβ οὐϊδιη βρη Ποαῦ ΡΟΥΘ 611 π πὶ, αὖ δέλφαξ πιράϊαμι ἰθμοσο νἱάθαῦαν 



ΙΝ ΑΟΈΛΒΝ. ν. 1780 -- 1798. ΠΥ: 

ΠΟΥ χοιρίον οὐ χοῖρος (οἴ. 788). ΜΠῚ11,. 1. 6. δέλφαξ γιγνομένη. ΟΥ, ν. 

ἀνδροῦσϑαι, ἐξανδροῦσϑαι (Βᾳ. 1241. ἐξανδρούμενος). Ἐδὺ δαΐοπι αἰπηϊ- 

 παυΐϊίγυμῃ δέλφαξ, υὖ ϑύνναξ, οἷο... Οταύϊη. 11. 20. ἤδη δέλφαχες, χοῖροι δὲ 

τοῖσιν ἄλλοις. ἘπιδληρΡ6]. ΤΥ]. δύ2, δέλφακας, χοίρους. 
Θοῖιοῖ. νέα γάρ ἐστι: Τὸ νέα ἀντὶ τοῦ ἡβῶσα χαὶ αὐξομένη ἕξει πα- 

 χεῖαν χαὶ μεγάλην οὐρών. (τοὺς γὰρ μείζονας λοιπὸν χοίρους δέλφακας 

 ἐχάλουν. ἅμα δὲ χαὶ ὡς ἐπὶ κόρης παίζει ὅτι ἕξει μεγάλην οὐρὰν, τὴν 

χοῦ ἀνδρὸς πόσϑην. αἰνίττεται δὲ εἷς τὸ καχέμφατον.) 

787. μεγάλαν ---Ἴ ὅὃ6. χέρχον (180). 6801: αἰνέττεται εἷς τὸ χαχέμφα- 

τον. Οἵ. Ῥδο. 1348. τοῦ μὲν μέγα χαὶ παχὺ, ] τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦκον. 927. 
ΠῚ ἀλλ᾽ ὑὲ παχείᾳ χαὶ μεγάλῃ (Ροτοο); Να. ὅ38. οὐδὲν ἦἠλϑε δαψαμένη 

σχύτινον καϑειμένον [ ἐρυϑρὸν ἐξ ἄχρου παχύ. Ἐο]. 1047. ἀντὶ τούτων 

τῶν ἀγαθῶν εἰς ἑσπέραν] μεγάλην ἀποδώσω χαὶ παχεῖών σοι χάριν. 

Τγ8. 295. μέγα (πρᾶγμα). Κα. μῶν καὶ παχύ; 

χἠρυϑράν]) Τροτῖο6 ρτῸ χαὶ ἐρυϑρών. ὅϊο χὴκ 90. χἤπειτεν 145. 

788. τοιῇ Τουϊοαπὶ Ῥτὸ σοι. ΟἿ, ἘΠΡα]. Π1. 2607, τρέποδες οὗτοι πέντε σοι. 

780. ϑάτέρᾳ] ΟἿ Αν. 1860. 1. 6. τῷ τῆς ἑτέρας. Οἵ. Αν. 81. Ήοπι. 1], 
ο΄. 51. χόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι. ά. 108. οὐ μέν σοί ποτὲ ἶσον ἔχω 

γέρας. Χοπ. ΟΥτ. ΥἹ. 1. δ0. ἅρματα ὅμοια ἐχείνῳ. ϑὅορῃ. Ορᾷ. Τὰ, 425. 
οῖιοῖ. ὡς ξυγγενὴς ὃ χύσϑος: Τῇ ἑτέρᾳ χόρῃ, φησὶν, ὅμοιός ἐστι" 

διὰ τὸ ἀδελφὰς αὐτὰς εἶναι. 

790. ὁμομητρία] ΟΥ, ΝΡ. 1372. ἐβίνει --- τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 
ΒΌΡΙ. Απύ, 618. ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τὲ χαὶ ταὐτοῦ πατρός. Ῥατ. ΤΡΙΙ. 1'. 800. 

ὦ συγχασιγνήτη τε κἀκ ταὐτοῦ πατρὸς  γαμέμνονες γεγῶσα. Ἠροτχοά. 1. 92. 

ὶ Ἀροίσου ἀδελφεὸς οὐχ ὁμομήτριος. ΥἹ. 108. τῷ ὁμομητρίῳ ἀδελφεῷ. 

ΟΟΥ͂, 25. ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ ὁμοπάτριον. 
Θο,οῖ. ἔχ τοῦ αὐτοῦ. Ἐ. 

09]. χἀναχνοιανϑῇ) Βοιτηὰ Αὐὐϊοα οϑὺ χνοάζειν. Μροίαρθηθβ δρᾶ Αὐἰμθη. 

ΧΠΙ. 5671] Β. ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας. ὅορῃ. Οοᾶ. Β. 142. χνοάζων 
ἄρτι λευχανϑὲς κάρα. ΤἬροον. ΧΧΎΥ͂ΙΙ. 48, μᾶλα τεὰ πρώτιστα τάδε χνοάοντα 

διδάξω (1. πιαξῶ). ΑΡΟ]1. Ἡποᾶ. 11. 48. ἔτι χνοάοντας Ἰούλους 1 ἀντέλλων. 

Τπιοίαῃ. Βδ00].. 2. χνοῶντα τὴν παρειάν. Εὖ ἀναχνοᾶν ἸορΊζαν ἴῃ ῬΠδηΐδΘ 
Ἐρίρυ. 8. Οὗ, οὐΐϊδιη ΝῸΡ. 978. τοῖς αἰδοίοισι δρόσος χαὶ χνοῦς ὥσπερ 

᾿ς μήλοισιν ἐπήνϑει. ατορ. ΝΎΒΒ. Ὧθ ΟΡ. Πομη. 6. 20. νεανίαν ἄρτι τοῖς 
Ἰούλοις ὑποχνοάζοντα. Ἠΐο ΟΟΥΤΙρ Πα) ΒΌΒΡΙΘΟΥ χἀναχνοιάδδῃ (ΠΟΥ 0 

ῬΙῸ χἀγαχνοιάζη). 

ϑοδιοῖ. χἀναχνοανϑῆ: ᾿Αντὶὲ τοῦ δασυνϑῇ" χνοῦς γὰρ ἡ πρώτη ϑρὶξ 

χαὶ λεπτή. τουτέστιν ἐὰν ἀχμάσῃ καὶ ἡβήσῃ. 

702. ᾿“φροδίτᾳ ϑύεν] Ατηθίρσιο ἀϊούππι, πὖ απὰ6 βοαπαηύαγ, ΟΥ, Τγ58. 1000. 
᾿χαὶ τοῦτο (δελφάχιον) τέϑυχ᾽, ὥστε χρέ᾽ ἔδεσϑ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά. 

ϑοῖιοῖ. (χάλλιστός ἔστι χοῖρος: Κοινὴ ἡ ἔννοια ἐπὶ τε τοῦ ζῷου τοῦ 

χοίρου χαὶ ἐπὶ τοῦ αἰδοίου τῆς χόρης. πάνυ δὲ μετὰ χάριτος ἔρη ἅμα 

μὲν πρὸς ϑυσίαν, ἅμα δὲ χαὶ πρὸς τὴν συνουσίαν.) τυϑῆναι δὲ λέγει 

αὐτὴν τῇ ᾿ἀφροδίτη τὸ φϑαρῆναι αὐτήν. 
Ο 799. ἀλλ᾽ οὐχὶ -- ϑοίΠοοὺ απ ὙΘμθυβ ἃιηδβίαπι Αἀοηΐη 5118 Ὑ6] ΔΡΟΥ͂ 

ἐῃφογίροις, Υ, Αἴμθῃ, τ. 9ῦ, Βίοπ, 1401], 1. Απίρμδη. ΠῚ, 08, ἔπειτα 
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χκἀχροχώλιον ὕειον ᾿φροδίτῃ. Β. γελοῖον. Ῥΐοροι. Ἐρῖῦ. 1. 89. ἀφροδέτῃ 

ὃν τέϑυχεν: ἐπὶ τῶν ἀχαρίστων χαὶ ἀνεπαφροδίτων, παρόσον ᾿ἀφροδίτῃ. 

ὑς οὐ ϑύεται. Οοτπαί. 46 Ν. 1). 24. ὑς διὰ τὴν ἀχαϑαρσίαν ἀλλοτρία, 

αὐτῆς εἶναι δοχεῖ. Ἀρυά ΑΥὐρίνοβ ὕδιηθη Ὑ ΘΠΘΙΪ ἱπΠ]Π]Ο]ΔΓΘ ΤΠΠΟΥΤΘΠῚ ἔπιΐ588. 

5.65. ὑθϑίαθαν ΟΠ] πΔοηπα5. ρα Αἴποη. 95 Ε΄, αὐ ἀρπᾶ ΟΥρτῖοβ Ἀπερμᾶποβ. 

ἴθ14. ΟΥ̓ οὐὔϊδιπ ϑύχδθοῃ. [Χ. δ. 17. Ῥγονθυθῖο δηβᾶπι θα ῖθβθ υἱάδθαν 
[016 Αθβορίοα 290. δᾶ. Ἐὰτγ." 

οίιοῖ. (ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος: Πολλοὶ τῶν ᾿Πλλήνων οὐ ϑύουσι χοίρους τὴ 

ἀἀφροδίτῃ, ὡς βδελυττομένῃ διὰ τὸν Ἄδωνιν αὐτόν.) ' 

194. ϑοϊοῖ. μόνᾳ γε δαιμόνων: «Αὐτῇ μόνῃ μάλιστα ὁ χοῖρος ϑύεται, 

ὡς πρὸς τὸ αἴδοῖον. 

195. ΟΥἁ Αθβοῃ. Ἐν, 809. ἐγὼ δὲ χοῖρον χαὶ μάλ᾽ εὐθηλούμενον (εὐθϑηλῆ 
λαβὼν) 1 τόνδ᾽ ἐν δοθοῦντι χριβάνῳ ϑήσω. τί γὰρ) ὄψον γένοιτ᾽ ἂν 

ἀνδοὺὶ τοῦδε βέλτερον; Αὐἱδῦ. ΕῪ. 579. ἀτταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινι- 

χίοις χρέας. ἈΘ]δη. Ν. Α. ΙΧ. 28. τὴν ὃν χρέας ἔχειν τῶν ἄλλων χρεῶν 
ἥδιον ἐχ πολλοῦ πεπίστευται. 

χοίρων] Π)86 Ρᾳ611Π15 Ἰοᾳαϊζαν. 

χρῆς] Τουΐσιπι ΡγῸ χρέας. ΟΥ, ΤΉΘοοΥ. 1. θΘ. χεμάρῳ (χιμάρω Ὁ) δὲ χαλὸν 

χρῆς ἕστε χ᾽ ἀμέλξης. δορῇτοη. ΕἾ. ΧΠῚ. τὸ δὲ χρῆς ἑχάστας ἐξέχει. 
ἘΡ᾿ΟΒγη. ΕῪ. δ1. ἔστι δ᾽ ἅδιστον χρέας (]. τὸ χρῆς). 

ἅδιστον] Οἵ, Απέρμδη. ΠΠ, 120, ἥδιστον χρέας. ῬΙαί. οὐ. Π΄. 624. τὰ 

γὰρ χρέα 1 ἥδιστ᾽ ἔχουσι (86. αἱ ὕες). ἘρΡΙοΠαγη. ἘῪ. 61. ἔστε δ᾽ ἅδιστον 
χρέας (τὸ χρῆς9). ΑθΒοῃ. ΒῪ. 809. τέ γὰρ [ ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε 

βέλτιον (τοῦδ᾽ ἥδιον ἄν, 56. χοίρου); - Ἵ 

1900. ἂν ---Ἴ Τ)ουΐοθ ῥτὸ ἀνὰ, αὖ πὰρ γτὸ παρὰ, οἷο. ΟΥἁ Τιγβ. 1002. ἂν 
γὰρ τὰν πόλιν οἷο. ᾿ 

απ ΟἿ ΠΟΘ Ηρβῖοά. ΟΡ. 205. ἀφ φόι- πεπαρμένη ἄμφ᾽ ὀνύ- 
χεσσι. Ήομπι. 1]. β΄. 496. σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἐμπείραντες ὑπείρεχον “Ἡφαί- 
στοιο. ή. 3117. μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖρών τ᾽ ὀβελοῖσιν [ ὥπτη- 

σάν τε περιφραδέως. Οἄ. γ΄. 38. ὃ Ἢ 
ϑοϊοῖ. τὸν ὀδελὸν ἐμπεπαρμένον: Βοιωτοὶ τὸν ὀβελὸν ὀδελὸν λέγουσι. 

798. καί χ᾽ ἄνις γα] Ῥογΐοθ ρτὸ χῶἂν ἄνευ γε. ΟἿ, Τιγϑ. 117. Ἐϊ6]. 526. 
τί δ᾽; οὐχὶ βινεῖται γυνὴ χἄνευ μύρου; 

Β'οἰιοῖ. τὸν Ποτείδαν: ᾿άἀντὶ τοῦ τὸν Ποσειδῶ. ]οί. 

799. ἐσϑίει] ΤΠ αΔΙη ΡΓΔΘΟΘΒϑἰβϑοῦ ΠΟ χοῖροι 564. χοιρία δαῦ χοιρί- 
δια. Οοπίτα τρώξονται Ῥτὸ τρώξεται οδὺ 806. όθεθεθ 807. κατέτρα- 
γον 800. Ξ’πλΠῦον βαρτὰ 405. ταυτηνὶ (86. τὴν χύτραν), ἀαππι ῥτᾶθ- 
οοβδίββοῦ χυτρίδεον. ΑἸΙΟααΪ [4 0116 πο Ἰοὺ ΘΟΥΓΙΡῚ ροϑβοῦ τέ δ᾽ ἐσθϑίουσ᾽ 

ἥδιστα; ΚΝ. Ἐᾳ. 707. ΝΙδὶ ἔουΐθ ἀθ ἀπὸ ἰαπύππι ρότοο Ἰοααϊΐαγ, ΟΥ̓, 801. 

τρώγοις ἂν οἷο. ; 

ϑοῖιοῖ. πάνθ᾽ ἃ δίδως: Ἅτινα ἂν παραβάλης αὐταῖς ἐσϑίουσιν. «4 
800. ἐρώτη] Τοτῖοθ Ῥγὸ ἐρώτα. ὅἴο 1784. πεινῆν. {τ8, σιγῆν. 884. πει: 

ρῆσϑε. Τ,γ8. 171. πλαδδιῆν. 9900. πλαδδίη. 1ΟΤ7, ὁρῆν. 1808, ἔμβη. 1916. 
πάδη. ἘΊο].. ΕῪ, 94, 12, ὅρη. 1177, ὁρῇ. 115. σιγῆν. ϑορῃγ. ΕῪ. 45. ὁρῇς 

40. παδῇ. 60. ἐλωβῆτο. ΑἸομι. ΕῪ. 9, ποτῆται. ΤΠΘοον, Υ. 108, ὑπερπο 
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δῆτε. ΥΠ|. δ0. ὅρη. Τὴ {ϊ{π]ὸ δηΐ. Τιθοη. ΤιΘα ΚΙ πο. 71 ἐνίχη. ἴῃ ΟΡ ΡΥ. 
ΓΠ ΑἈὐρῖνο ΠΟ55311 Ὁ γνίχη. Οὗ. ΑΠγθπβ 14]. Ποῦ. Ρ. 195. 

χοῖρε. ΚΟ. κοὶ ---]Ι 6 Πᾶς ἃπδρδοϑδίϊ ἀϊνιβίοπ οἵ. δὰ ΝῸΡ. 211. ἂν. 
1405. Ῥδο. 187, 

ϑαίιοί. τὸ ἐρώτη ἀντὶ τοῦ ἐρώτησον. Ἐ.. 

801. τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους;} 1. 6. οἴσαΥ 6 τη. ΟΥ, ῬΙου. 11. 841. τρώ- 

 γων ἐρεβίνϑους ἀπεπνίγη πεφρρυγμένους. “Τὰ ἰ5615 τρώγοις ἂν ἐρεβίν- 

ϑους; πθαυϊία δῦ, οὖ Ἰοῦῖιβ ἕδοθίαβ οχ Δ ἱρυςαῦθ ποχηΐηΐβ ἐρέβινϑος, 

ααοα ῬΘΠΘΠῚ οὐϊδπι βρη Ποῦ, απὰ φΡοίοβίαίθ οὐοανγὶῦ ἤαπ. 40. τοὐρεβίν- 

ϑου ᾿δραττόμην.᾽" ΒΕ. 5680]: ἔπαιξε πρὸς τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρὸς, ἐπεὶ, 

. χαὶ ἐρέβινϑον αὐτὸ χαλοῦσι. Οἷ, Εδο]. 45. 

ϑοίιοῖ. τρώγοις ἐρεβέίνϑους: Ἔπαιξε πρὸς τὸ αἰδοῖον τοὺ ἀνδρὸς, ἐπεὶ 
χαὶ ἐρέβινϑον αὐτὸ χαλοῦσι. 

802. Οὐ, ἤδη. 1824. ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; «11. ὁρῶ. 1 1. τί δαί; τοῦ- 
τον ὁρᾶς; 411. ὁρῶ. 

φιβάλεως ᾿σχάδας) ΝΟΙΪ ἀο ποιηϊπαίινο φίβαλις (αὖ ἃρια 561}10].} οορ!ατο, 

Ἐδὺ οπΐμπι φιβάλεως Ἰιοὸ Ἰοοῦ δοοιβδίϊναβ Ρ]ΠγᾺ} 158. ἃ0 τοοίο φιβάλεως, οἵ 

ὁππὶ ἰσχάδας Ἰπηρομάαπι οϑὺ δα θασιπι 5ρθοΐθη ἀθποίαηδη). ΟἿ, ἩθυΐρρΡ. 

11. 400. τῶν φιβάλεων μάλιστ᾽ ἂν ἢ τῶν χοράχεων. ῬΙιοιοοταῦ. ΠΠ. 287. 
χαὶ τῶν (ιβάλεων τρῶγε σύχων τοῦ ϑέρους. ἈΡΟΊΠΊΟΡΙ. 11. 880. τὰς φιβά- 

λεως δὲ πάνυ χαλὰς στεφανωτρίδας. ἨογΐρρΡ. 1. 97. τὰς λευχερίνεως δὲ 
χωρὶς ἰσχάδας (1 λευχερένεως ἰσχάδας αἰοϊδαν οὖ ἴῃ ποβίσο φιβάλεως 

ἰσχάδας)... )ὸ ἤοι φιβάλεως ΔρΡρο)]]αἴα ν. Αἴπθη. ΠΙ. τ Β. ΑἸῖδο Ποπαπι 

ΒΡΘΟ65. ἀἰοοθαπίι χορώνεως (Ῥαο. 028.), δαμαρίπιπεως (Επρ0]. 11. δ72,), 
χελιδώνεως. Τιαϊοῦ δυύομη. ποαῦϊτϊα ἴῃ Πᾶς γΟΟ0 ΠΟ ἸηΪηι18 (ὰπΠ| ἴῃ Υ. 

ἐρεβίνϑους. Οἵ. δά Ῥδο. 1849. 00]. 708, Ἰ)οπίααθ οἵ, Αὐἱδῦ. ΕὟ. 76. ἔτρωγ᾽, 
ἵνα χάμνοι, σῦχα τῆς μεσημβρίας. ῬΠοΥοον, 11. 287. χαὶ τῶν φιβάλεων 
τρῶγε σύχων τοῦ ϑέρους. ΤΠ ΘοοΥ, 1. 147, ἀπ᾿ Αἰγίλω ᾿σχάδα τρώγοις. 

ϑολιοῖ. τί δαὶ φιβάλεως: γένος συχῆς ἡ φίβαλις. Β΄. (τόπος Μιεγαρίδος, 

ἄλλοι ἁἀττιχῆς᾽ ἀμφιβάλλεται γάρ. γένος δὲ συκῆς ἡ φίβαλις ἐπιτήδειον 

εἷς ξηρασίαν ᾿σχάδων. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τοὺ ᾿σχναίνεσϑαι ἱσχὰς καλεῖται, καὶ 

τοὺς ᾿σχνοὺς τῶν ἀνθρώπων φιβάλεις χαλοῦσιν. ὁ δὲ τόνος φιβάλεως 

πιροπαροξυτόνως, ὡς χορώνεως, πελέχεως.) 

805. Οὗ 1,γ8. 298. ἐνεγκάτω τις ἔνδοϑεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 
800. τρώξονται] (αὶ Ῥγδθοθβϑίββοῦ ΠῸ χοιρίδια, 564 χοῖροι. Τα Τῃ0Χ 

δοθιάζουσ᾽ οὗ χατέτραγον, 568 «φαίνεται 808, ἐσθϑέει 7990. 51. Επτ. Ηοτγο. 47. 

τέχνα μὴ ϑάνωσι. Οἵ. ο5Ρ. 688. 
βαβαί Ῥὰρδε. ΕχοΙατηδίϊο δατηϊγδηΐβ. Οὗ, Ῥᾷο. 248, Αν. 272. Τ,γ8. 10 08, 

ΠΑἸοχ. ΠΠ. 477. τῶν βαβαὶ βαβαί. ῬΙαῦ. ΑἸοΙΡ. 1. 118 Β. βαβαὶ --- οἷον 

πάϑος πέπονθας. 1109 Ο. βαβαὶ, οἷον --- τοῦτ᾽ εἴρηκας. ῬΒδδᾶν. 286 ΚΕ, 

ῬΠδοα. 841). ϑορῃ. 249 Ὦ. ῬΆΪ, 28 Β, Ῥο]. 1|. 861 Ὁ. Υ.. 459 Β.. 1) γ8. 

218 Ο. Ἡΐρρ. πᾶ]. 204 Ε΄. ταΐη. 864 Ο. 
807. ῥδοθιάζουσ᾽Ἵ ὅ0Π01: μετὰ ῥόϑου χαὶ ψόφου ἐσϑίουσιν. ΜοΥθαη 

ῥοθιάζειν 4110} ναϊοῦ ἐρέσσειν ἐντόνως, αὖ ἴπ ΕῪ. 60. χατάγου ῥοϑιάζων. 
1014. ναῦς ὅταν ἐχ πιτύλων ῥδοθιάζη σώφρονι κόσμῳ. ἩδτγΐρΡ. 11. 404. 
ἵν᾽ ἐς τὴν ναῦν ἐμπηϑήσας δοθιάζης. Οταίϊη, 11, 1706. Επιρο]. 11. δ59, ἀνωρ- 
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ροϑία ἡ (ἄνω δοϑίαζε ῬπΠ]6]. ἀνερροϑίαζε Μοίΐῃ. 4. ἁνὴρ δοϑιάζει 8). 
περὶ τὰ χείλη τῆς νεώς. β ὟΝ 
ὦ πολυτίμηϑ᾽ “Ἡράχλεις] ΟἿ, Ἐᾳ. 1390. ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ'᾽, ὡς χαλαί. 

Αν. θ07. Τηγοοαίῃν Ἠδγοῦ]θ5 αὖ γογὰχ οἱ ΒΌΪ]οΟΒι. : 
ϑοϊιοῖ. οἷον δοθιάζουσ᾽: ἀϑρόως χαὶ μετὰ χτύπου φωνῆς ὁρμῶσι χαὶ 

ἐσθίουσι. ϑαυμαστιχῶς δὲ τὸ οἷον. (μετὰ ῥόϑου χαὶ ψόφου ἐσθίουσιν.) 
ἀντὶ τοῦ τρώγουσι. Ἔ.. “ 

808. ὡς] Ὁἅἷ1! Οὗ Ῥαο. 1045. τίς ἄρα ποτ᾽ ἐστίν; ὡς ἀλαζὼν φαίνεται. 
ΝΙΒΙ ἔουίαββθ ἢ δ πὶ ρούϊπβ Ηἴὸ βρη ῆοαί. ! 

Τραγασαῖα} ἘὙΘ55]1 ρθη γος γοββ., ΕΒαϊ- οπίοπβ ΜΊΘΠΒΟΙ, ΟΕ 
859. πατρὸς Τραγασαίου. Τραγασαὶ υτὸς οταξ Ττοδᾶϊβ εἶτδ Μγβῖδθ. 
Υ. βίορῃ. ΒγΖ. Τχαιαϊδ δαΐθη παρὰ τὸ τραγεῖν δ νοτδοϊζαϊοπι Θασαης 
ΒΙρ Ϊ ΠοΔηδηη, αὐ παρὰ τὸν τράγον πέτα 868. 

ϑοίιοῖ. τραγασαῖα: πὸ τοῦ τρώγειν ἔπαιξεν. ἅμα δὲ χαὶ ὡς ἀπὸ 
πόλεως. Σ 

809. οὔ τι πάσας] Οἵ. Ἑπτ. Το. 1044. μή τι πᾶσι. ν 
810. ἐγὼν --- ἀνειλόμαν)] ΑΠΡΊΪΘ6, μ᾽ οΚαα ἀρ, ὕἤοοκ, ΒοΙρ θα πΥ5896]8 

ἴο. Οἷ, ΝᾺΡ. 981. οὐδ᾽ ἂν ἑλέσϑαι (1666 ἀνελέσϑαι) δειπινοῦντ᾽ ἐξὴν χκεφά- 
λαιον τῆς (9) ραφανῖδος. ΕῪ. 146, μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; Ἡετοί. ΤΥ͂. 198. 
σῖτα ἀναιρεομένους. 11. 30. τὴν χόπρον ἀναιρέονται (τῇσε χερσῶ. ΤΠΘΟΡΙτ. 
ΟΒαν. Χ. οὔτε ἐλάαν ἢ φοίνιχα τῶν χαμαὶ πεπτωχότων ἀνελέσϑαι. Α6]18 πη. 
Υ. Η. ΧΙΥ. 20. τοῦ παιδὸς --- ἰσχάϑι περιτυχόντος καὶ ἀνελομένου ἐπέ- 
πληξεν αὐτῷ ᾿ἰσχυρότατα. Νοίδξι! οχέγθιια ΜΘΡΆΤΘΠβἰβ5 ἴδτηθβ, ααΐ 5815 
ἰρβῖπιβ ΕΠ θτι8. ἔτη 6]1018. ΘΑ Ιοα πὶ βαττὶ ραουϊέ, 

ϑοοί. τὰν δὲ μίαν ἀνειλόμην: Τῶν ἰσχάδων δηλόνότι μίαν ἔλαβον. 
811. βολοῖ. ἀστείω γε τὼ βοσχήματε: ᾿ἀνϑηρὰ χαὶ χαλὰ τὰ βοσχήματα. 

(ἐπὶ χοίρων δὲ καλεῖται τὸ βόσχημα. Ξενοφῶν δὲ ἐν ἑβδόμῳ τῆς Παιδείας 
[ὕ1Π|. 1. 99] καὶ ἐπὶ ἵππων τέϑειχε τὴν λέξιν.) ᾿ 

812. πόσου --Ἴ Οὗ 898, ΤΉΘΟρΡΗΓ. ΟΠμαν. 4. ἐρωτῆσαι τὸν ἀπαντῶντα 
πόσου ἦσαν αἱ διφϑέραι καὶ τὸ τάριχος. Ἀπδοιροπί. Χ, 4. πόσου ϑέλεις, 
ἔφην, σοι ] τὸ τυχϑὲν ἐχπρίωμαι; : 

πρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια] ΟἿ. 816. ὠνήσομαί σοι (86. αὐτώ). Ῥᾶς. 1960. 
ἐπεὶ 1 τούτῳ γ᾽ ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι. Βδι. 1299, ἐγὼ πρίωμαι 
τῷδ᾽; ΕᾺΡΟ]. Π|. 428. πρίω μοι σελάχιον. ῬΗτΥπΙοΝ. ΠΠ. 599. περιστέριον 
δ᾽ αὐτῷ τι λαβὲ τριωβόλου. ἘρΙοΠαγτη. ἀρ. ῬΟΙ]]. ΙΧ. 80. εὐθὺς πρίω μοι 
δέχα νόμων μόσχον χαλάν. Ἀπδοτγοοηί. Χ, 4. πόσου ϑέλεις, ἔφην, σοι ] τὸ 
τευχϑὲν ἐχπρίωμαι; ῬΟ]]. ΤΧ. 18, ὥστε ἀντὶ τοῦ “πρίω μοι τριῶν χαλ-᾿ 
κῶν" λέγειν “πρίω μοι τριῶν σιδαρέων᾽". ΤῬλΠΆΤΟΙ. ἃν}. Ἠδτροον. ν. ὀχεῖον.. 
ΘΙΠΉΠΠδοῦ δέχεσθαί τι τινὶ, Ἡομι. 1]. β΄. 186. δέξατο οἱ σχῆπτρον πα- 
τρώϊον οἷα. 

, 813. 814. Οὐ, 621. ἢ σχόροδον ἣ χόνδρους ἅλας. 
σχορόδων)] Οἷ, 1701 54. οἱ ν. 5680]. ς 
ϑολιοῖ. σκορόδων τροπαλλίδος: “Ἰιαβάλλει τοὺς Μεγαρέας ὅτι εἷς τοσοῦ- 

τον ἦλϑον πενίας ὡς (ὥστε) τὰ τέχνα πωλεῖν δεσμοῦ σχορόδων χαὶ χοί- 
γιχος ἁλῶν. τροπαλλίς δὲ ἡ δέσμη τῶν σχορόδων. ἀστείως δὲ ὁ Μεγαρεὺς, 
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«“ 

ἅμα χαὶ περιπαϑῶς ταῦτα παρὰ τοῦ “Τικαιοπόλιδος ζητεῖ ἃ πρότερον οἵ 

ἹΠεγαρεῖς ἄλλοις παρεῖχον. 

815.. ὠνήσομαί σοι] ΟΥ. δὰ 812. Ῥδο. 1261. τούτῳ --- - τὰ δόρατα ταῦτ᾽ 

 ὠγήσομαι. 

᾿ς ταῦτα δή] ϑυβαπάϊθαν δράσω, υὖ ἴῃ ὕ ΒΡ. 851, χάλει νυν. Β:ῖ. ταῦτα δή. 

ποθι 5οπθὰ πϑασραύι! ταῦτά νυν ὕ8ρ. 1008. οὖ ταῦτα παρ Εᾳ. 111. 
ΟΌΒΡ. 142. Ῥαο. 217ῦ. ΕἸ)Μ. ὙΤηοβηι. 1200. ἐγὼ δὴ τοῦτο δρῶ. Ἐπ. 496. 

᾿ς ταῦτα δρῶ ([οτὺ. δή). ἘΠ0]. 1106. τοῦτο δρῶ. ΑΘ680η. ῬοΙδβ. 159. ταῦτα δή. 

 ῬΙαί. Ῥῃεεᾶ. 8 61. ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ, ἔφη, ὑπάρξει. Ῥ]αῦ. Ῥῃδρᾶτν, 209. 
ταῦτα ἔσται. ῬοΙύ. 20. ταῦτ᾽ ἔσται. 208. 

ϑοϊιοῖ. τὸ σοί παρέλχεται. Β.. ΙΟῦ. 

810. Ἑρμᾶ ᾿μπολαῖε]! Τάοπι ΜογοασΙΪ ορ᾿πούατη Ρ]. 1166. ἀλλ᾽ ἐμπο-: 
λαῖον (56. “Ερμῆν). Ἐοάθπι β56η8ι ἀγοραῖος Ἐπ. 2907. 

ϑοῖιοῖ. Ἥρμ᾽ ἐμπολαῖε: Τὸ πλῆρες “Ἑρμᾶ. λείπει δὲ τὸ γένοιτο. ἐμπο- 
λαῖε δὲ ἐμποριχὲ, πραγματευτιχέ. (ὁ Μιεγαριχὸς δὲ πάνυ χαλῶς ἐμφαίνει 

τὸν πολὺν λιμόν. ὡς εὐτυχῶς γὰρ πωλήσας τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ καὶ 

χαλῶς εὔχεται πάλιν οὕτως ἀποδόσθαι καὶ τὴν μητέρα. ἐμφαίνει δὲ τὸν 

μέγαν λιμόν.) 

817. οὕτω μ᾽ ἀποδόσϑαι) ϑαρΡρ]οα5 δός. ΟἿ, δὰ 247. 

818, ΣΎ Κ.] Τηΐουνοπὶϊς βυοορπαηΐα. ὅϑαχηϊῦ δαΐοπι Ροθύα ΟὐσαΒΙΟΠ ΘΙ 

Ῥδυβύυηρο πα] ΑὐΠοηΐθη585. αὐ τηπ]ῦο5. Ῥαύ δι 6586. ἴῃ οἰνιίαΐο βύοο- 

ΟῬμδηΐαβ, αἰ οὐΐαπι ἰηΐτα ν. 908. : 
-χοιροπώλας Μεγαριχός} Τιαΐοῦ, ΟΡΙΠΟΥ, ΠΟΗΠα]]ὰ ἰρϑύϊνα διηθἱρυῖίαβ. 

Μιυϊΐΐαο οπὶπὶ Μορανὶβ ἀδροθαπῦ τηογοίγϊοοβ (]εγαριχαὶ σφίγγες); χοιρο- 

πωλεῖν διαΐοηη αἰοο θα. τηϑγούυοθβ (Ῥ] αἴασοι. θη. 1. 02). ΟἿ, Εν. 485. 

χοιροπῶλαι. 

ϑοϊιοῖ. συκοφάντης πρὸς τὸν ]εγαρέα. Ἔ. 

810. ταῦτ᾽ ἐγὼ φανῶ] ΟΥ̓ 828 5ᾳ. 938. 914. 
 ϑοϊιοῖ, ἐγὼ φανῶ: ᾿Ἰποδείξω. ἔστι δὲ χαὶ φάσις ὄνομα δίκης οὕτω 

χαλουμένης. 

820. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἥχει ---ῬἹ Οἱ, ῬΙαύ. Ἐπτηγὰ. 206 Β. τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, ἔφη, 
ἥχει τὸ αὐτὸ παράφϑεγμα. Ἱπιοίαπ, ῬΆΏΙ]ΟΡ5. 20. τοῦτ᾽ ἐχεῖνο ἥχειν μοι 

ψομίσας. ῬΙαὺ. Ὑἱῦ. Νῖο. 21. χαὶ ταῦτ᾽ ἐχεῖνα πάλιν ἥχειν (τφάσκοντες 

αὐτοῦ μελλήματα. ϑαρτὰ ν. 41. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον. Ῥὰᾶρ. 289. νῦν 
τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἥχει τὸ “Ι]τιδος μέλος (5οτῖ0. νῦν τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ἥκει οὗο.). 510. 
ἤδη ᾽στὶ τοῦτ᾽ ἐχεῖνο. Αν. 864. τοῦτ᾽ ἐχεῖγο᾽ ποῖ φύγω δύστηνος; δ07. 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐχεῖν᾽ ἣν τοὔπος ἀληϑῶς “ Κόχκυ, ψωλοὶ πεδίονδε᾽. Ἔδη. 818. 
τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν, ὦ δέσποϑ᾽ " οἱ μεμυημένοι 1 ἐνταῦϑά που παίζουσιν. 

1842. τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽. Ἐπν. Οτγ. 802. τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, χτᾶσϑ'᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ 

συγγενὲς μόνον. Ηδ6]. 080. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνο. Μρά. 97, τόδ᾽ ἐχεῖνο, φίλοι 

παῖδες" μάτηρ | χινεῖ χραδίαν, χινεῖ δὲ χόλον. ᾿ἈΑΘΒοΠη. Ερ δύ. Χ. 684, 

ἰδὼν ἐγὼ ὄχλον προσιόντα τῇ ϑύρᾳ, Τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, ἔφην, χαταπρήσοντες 
ἡμᾶς πάρεισι. Ὑὶτρ. Αθη. ΤΥ. ΟΥ7ὅ. “Ηοο {Ππ4{{Φ σουπιᾶπα, ἔπι ὃ τη6 ἴταιᾶθ 
Ῥούοθαβ᾽ Π6 τῷ οἵ. 61 ---ὅ22, 
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821. το ἁρχὰ ---Ἴ 86. ἐκ τοῦ συχοφαντεῖν. ΟἿ, Ξαρτὰ δ10---ὅ22, 628. 
σῇ, οι. 1]. Λ΄. 604. χαχοῦ δ' ἄρα οἱ πέλεν ἀρχά. Ὕ8ΒρΡ. τ. Αμαχδμᾶγ, 
ὁ0πι. 1Π|. τὸς" Αὐρεπητ ΤΥ. 557. Σ 

ἔφυ] Παγαμη ἔφυν ἀρὰ οοπμηΐοοβ. Οἵ, 981. βδη. 1247. ΝῸΡ. 1207, 1414. 

Αν. 471. 1648. Τ,γ5. 1030. ὲ 
Βο οί. ὅϑενπερ ἀρχά: Ἔχ τοῦ συχοφαντεῖν δηλονότι. 

822, χλάων μεγαριεῖς] Οατ ᾿ΠᾶρηῸ 810 ὕπο πραεῖς ΠΣ 

((. 6. ἄο]οβθ ἃρ88). ΜαρΆΓΘηΒ65. ΘηΪπ|, αὖ βαρτὰ αϊούατμη δα ν. 738. ἐπὶ. 

πονηρίᾳ διεβάλλοντο. ὅδ΄᾽ιηα] οὐϊᾶπι απο Μοράτὶοο Ἰοαπουαῦατ. ΘΙ ΒΟΥ 

ἔεγυθ Ρ]δαΐιβ Νίρη. ῬΙῸ]. 11. “αἴᾳπιθ δἄθο πος δισαμηθηδαμη φσταθοϊβδαῦ 

ΦΆΠΊ6Π, [ ὙΘΙΙΠῚ ΠῸῚ δὐἐοἰδϑαῦ, αὖ 510 }Π15ϑι ταῦ", ΟΥ, 827. ὅόρῃ. Οδϑᾶ. Β.. 401. 
χλάων δοχεῖς μοι -- ΠΡΡΡΕΝ τΡς Επν. ΗΙΡΡ. 1080. χλάων τις αὐτῶ 
ἀρ᾽ ἐμοῦ γε ϑίξεται. ἜΠ6]. 942, οἱμώζων ἄρα νὴ Δία σποδήσεις. ἙΕῪ. 86. 
Οοὔοσυη μεγαρίζειν ἰοντηδύατη αὖ σιχελίζειν, ἀττικίζειν., χρητίζειν, χαρί- 

ζειν, χιλιχίζειν, λυδίζειν, μηδίζειν, χαλκιδίζειν, οὗο. 1 

σάχον] 510 5. ΠῈΡ]10Οἱ χ αἰοορθαηῦ Αὐιο]. ῬΒΥΥπίσπι5. Ρ. 967. σάχχος" 

εἹωριεῖς διὰ τῶν δύο χχ, ᾿Δττιχοὶ δὲ δι᾽ ἑνός. Ὁ] ν. 1,0. Ῥμοί. Ρ. 497, 10. 
Σάχος: οἱ ᾿“ττιχοὶ λέγουσι διὰ τοῦ ἑνὸς χ. ῬΟΙὰχ Χ. 152. ἐπὶ τοῦ αὐτὸ 

δὲ χαὶ σαχχίον (Δ]. σαχίον) ---. ὙΠ. 191. χαὶ σάχχον μὲν χαὶ σαχχέον 

(σάχον --- σακίον) εἴρηχεν ἡ κωμῳδία. ΟΥ, Τιγ5. 1211. ἘςοΙ. δὅ02. (αὉΣ 

σάχον πιοίχιιση ροβύμ]α). σάχχον αἰχὶῦ ΜΙ ΟΡ ΓΘ Π515. βαρτὰ 740. Τογεϊα ἔουτηδ, 

σάχτας Ἰορτθαν Ρ]. 681. ἘΠῚ δπΐοθιη σάχος ἃ σάσσω (σάττω), αὖ νάχος ἃ 

γνάσσω, δάχος ἃ ῥδάσσω (Ἰοῃ. ῥήσσω), ϑᾶκος ἃ ϑάσσω, οἷο. 

ϑαδιοϊ. χλάων μεγαριεῖς: (Ἐπειδὴ τῇ “Μιεγαρέων ἐχρῆτο φωνῇ.) ἀντὴὲ τοῦ 
λιμώξεις, ἢ εἰς ιέγαρα ἀπελεύσῃ, (ἢ τὰ Μεγαρέων φρονήσεις, ἢ τῇ Ιὲ 

τ τν διαλέχτῳ χρήσῃ). 

οὐχ ἀφήσεις τὸν σάχον: Σάχος νῦν δι᾽ ἑγὸς χ᾽ ἀνωτέρω δὲ διὰ δύο: 

823. φαντάδδομαι ὑπό τοῦ] Ἰλουϊθθ γγὸ φαντάζομαι, ἱ. 4ᾳ. φαίνομαι. 

σῇ, Επε. πᾶν. 876. μηδὲ φαντάζου δόμων ] πάροιϑε. οὐ Τ)οιη. Ρ. 795. τοὺς 
ὑπὸ τούτου συχοφαντουμένους. ». 908. σεσυχοφάντηται --- ἐχεῖνος. 

ϑοϊιοῖ. φαντάζομαι: ᾿ἡντὶ τοῦ συχοφαντοῦμαι. χαλεῖ δὲ τὸν “Τικαιόπολιν 

πρὸς τὸ συμμαχῆσαι αὐτῷ. 

᾿ 

824. ἁγορανόμοι] 1. 6. οἵ ἀγορανόμοι. δὶς οἱ τοξόται δά. οἱ πρύτανεις ΤΟΥ. 
8206. Τπιαϊῦ ἴθ διμθῖρτιο 56 ηδὰ νου] φαίνειν, ΡΥ ΘΙ ΘΟ ο τ 6 (Βδῃ, 1024) 

αὐ ἀοΐονσο. Οὗ 916. οὐ δ Νὰῦ. 1500. 
ϑοῖιοῖ. φαίνεις ἄνευ: Πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ φαίνέις παίζει, ὅτε 

ἐπὶ λύχνου τὸ «φαίνειν χαὶ ἐπὶ τοῦ κατηγορεῖν λέγεται. ᾿ 

827. χλάων γε σύ] στὰ τ ᾶρπο τ] 810 ὕπο. Οἷ, δὰ 822. ΕῪ, 80, οὐμώ- 
ζουσάώ γε. Κλάων νογὸ γὺ χλαυσόμενος, αὖ ΑἸ10] ἃρπα ποβέγαπι οὐμεώξω! 
ῬΙῸ οἰμωξόμενος, χαίρων ῬγῸ χαιρήσων. 

ϑο]ιοῖ. τοὺς πολεμίους: Τούτους τοὺς παρὰ τὸν “εγαριχόν. Ἄ,. Μοῦ, 
828, εἰ μὴ ᾽τέρωσε] Ἐ]ιδῖο αὖ ἴῃ ἤδη, 04. ἢ ᾽τέρᾳ. Τιὺ8. 780. αὕτη ᾿τέρι 

Ῥαο. 203. χρῆσϑαι ᾿τέρῳ. Οἵ, Αν. 991. οὔχουν ἑτέρωσε χρησμολογήσει 

ἐχτρέχων; 1200. 
δοϊοῖ, εἰ μὴ ᾽τέρωσε: Πὶ μὴ ἀλλαχοῦ ἀπελϑὼν ἑτέρους συχοφαντήσεις 
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829. ϑοίοῖ. οἵον τὸ χαχόν: Τὸ τῶν συχοφαντῶν. διαβάλλει οὖν τοὺς 

᾿ϑηναίους ὡς πολλοὺς συχοφάντας ἔχοντας. 

832. χαῖρε πόλλ᾽  ΟΥ, ΞΔρρ!. ΕῪ. 41. χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γαμβρὲ, 

πολλά. Ἐν. 08. πολλώ μοι τὰν Πολυάναχτος παῖδα χαίρειν. 

ἁμίν] Οἷ, Τιὺϑ. 1081. (πποῦτο ρμοβύπ!απξο). 1102. 1298. ΑΡΟ]]θη. ἀθ ῬΙΟΗ. 

Ῥν. 980. ἁμὲν γὰρ “Ἰωριεῖς χαὶ ἄμμιν ΑἸἹολεῖς. 

. οὐχ ἐπιχώριον] ϑοϊ!]οοῦ τὸ χαίρειν. ΟἿ ῬΙ. 842. οὔχουν ἐπιχώριόν γε 
πρᾶγμ᾽ ἐργάζεται. 47. ΑἸοχ. 1Π. 485. τοῦτο --- νῦν ἐστί σοι ἐν ταῖς 

᾿ἀϑήναις ταῖς χαλαῖς ἐπιχώριον. Ἐπν. Ῥιοοπ. Ο2 7. μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ 

χαῖρε. 10. χαρτώ γ᾽ οὐ πάσχω, τέκνον. Ἦρο. 420. χαῖρ᾽, ὦ τεκοῦσα, 

χαῖρε Κασσάνδρα τέ μοι. ΕΚ. χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. 

ΟΥ. 1081. χαῖρ᾽ - οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν. ῬΊαῦ. Τ,6ρ ρ΄. 699 Ὁ. 

οὐ γὰρ ἐπιχώριον ὑμῖν τοῦτο οὐδὲ νόμιμον. Ἱπιοίδη. δον. 1. ὡς μάϑητε 

οὐ Σχύϑαις μόνον ἐπιχώριον ὃν ἀπαϑανατίζειν. ῬΙαπῦ. Αδὶπ. 11]. ὃ. 

ΕΝ 16. Ῥ' ΑἸΙαυδπῦο ΔΙΩΡΙΪὰ5 γΔΊΘΙΘΙΩ, 851 δῖ 8 6 688. | Α. 

ΒαΪνο. Ῥὶ ΒΑΙγΘΤ6 Π|6 00 08, 4ῸΟΪ ὅτι ΔΡΊ ΘΠ 5 ΔΙΓΘΥΒ πὰ ΟΥ̓ τὴ ὃ᾽ 

ϑοῖιοῖ. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐπιχώριον: Τὸ χαίρειν διὰ τὰ χατέχοντα ἡμᾶς 

χκαχά. ῖ 

839. πολυπραγμοσύνη --Ἰ Ῥδοοῖθ, Ποὺ 5101 ἱπηργθοαῦα βοηοχ, αἰ πδβὶ 

ΤΩ] πη 5 τὸ χαίρειν. Οδἔογιτῃ οἵ. Τιγ8. 910. εἰς ἐμὲ τράώποιτο. ΝΡ. 39, 
τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι | ἐς τὴν χεφραλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 

Ῥαο. 1003. ἐς χεφαλὴν σοί. ῬῚ. Ὁ26. ἐς χεφαλὴν σοί. 651. μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ 

ἐς τὴν χεφαλήν. Τιγ5. 916. εἷς ἐμὲ τράποιτο᾽ μηδὲν ὅρχου «ρροντίσῃς. 

ῬΙαὐ. Ἐπύῃ. 288 Ε.. εἰ μὴ ἀγροικότερον ἣν ἐϊπεῖν, εἶπον ἂν Σοὶ ἐς χεφα- 

λήν. Ἡοτοά. 11. 39. χαταρέονται δὲ --- εἴ τι μέλλοι --- χαχὸν γενέσθαι, ἐς 

χεφραλὴν ταύτην τραπέσϑαι. Τίπατο). Ρ. 104, ὃ. ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τοῦ ἄλλου βίου 

ἔμφυτος αἰσχροχέρδεια χαὶ πονηρία ταῦτα εἷς τὴν χεφαλὴν αὐτῷ τέτραφε 

(τέτροφεν). Ῥθπι. 822, 21. ἃ σοὶ χαὶ τοῖς σοῖς οἱ ϑεοὶ τρέψειαν εἰς 

χεραλήν. 381, 14. ταῦτα -- - χατηρᾶτο τῇ πατρίδι, ἃ νῦν εἷς χεφαλὴν 

ὑμᾶς αὐτῷ δεῖ τρέψαι. 1488, 28, τὴν δ᾽ ἄδιχον βλασφημίαν εἰς χεφαλὴν 

τῷ λέγοντι τρέπουσι (οἱ ϑεοί). 1491, ὃ, ἁπάσας τὰς ἔν Πελοποννήσῳ 

πόλεις τοιούτων λόγων ἔπλησαν οἵων εἷς χεφαλὴν αὐτῶν (αὐτοῖς ἀοθοραῦ, 

564 ΠοΙΠΟΒΌΠ 6 ηἾβ πᾶ 60 ΠῸΠ 58πη0) τρέψειαν οἱ ϑεοί. Τιαοῖδη. ἀποτη. ἢ. 8. 6. 19. 
τὸ δὲ ἐς ἐχϑρῶν χειραλὰς ὁ ἀλεξίχακος τρέψειε. Μοβοὶ. ΤΥ. 128. τὰ δὲ 

πάντα πιρρὸς Εὐρυσϑῆα τρέποιτο 1 οἴχου ἀφ᾽ ἡμετέροιο. Ἰπ 58 0115 Π’ΘΓΙΒ 

Κ΄, Μαῦθι. Βνδπρ. Χ. 13. χαὶ, ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλϑέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν 

᾿ ἐπ᾽ αὐτήν" ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω (ἀνα- 

χάμψει ὅ.. Τλιο. Χ. 60). Ῥδβα]πὶ 86, 18. χαὶ ἡ προσευχή μου εἷς κόλπον μου 

ἀποστραφήσεται. 100, 17. οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν, καὶ μακρυνϑήσεται ἀπ᾽ 

αὐτοῦ. τ, 16. Ἐϊδθαϊ. δ5, 11. ΤΊΡΌ]]. 1. 2, 12. “οὐ π|8]8 δὶ αὰ' 101 αἰχῖτὺ 

ἀοπιθηθία ποβύτα  ἱρηοβοῦβ: ΟΡ ᾿Ό] δ᾽ αὖ ΡΥ Θ0Υ 1118 τη 6ο΄᾽. ὙἹΓΡ. 

Ἄρη. ὕΠ1|. 488. “α11 οαρτὶυϊ ἱρδῖαβ σομογία πο τϑϑουνθηί᾽, ΟνΥϊά. ἃ]1- 

οαδὶ, “Ῥοθπὰ τουθυϑᾶ οδῦ ἴῃ ὀδραῦὺ δύ ὑπαπι᾽, ΟΥ, οὔαιη ΝῸΡ, 1290, 

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεχ᾽ ἀναιδείας ἔτι, 
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πολυπραγμοσύνη --Ἴ ΔΗΡΊΙΟΘ ΟΥ̓ΙοΟΙοα 51.655. ΟἿ, Ιβοοῦ. Ρ. 1604. τὴν μὲν. 
ἡσυχίαν ὠφελιμωτέραν --- εἶναι τῆς πολυπραγμοσύνης. Δε]ίδη. Υ. Η, 

ΧΙ. 1. πολυπραγμοσύνης δ᾽ ἁπάσης γυναιχείας χαὶ περιεργίας ἀπτήλλαχτο. 

ϑοῖιοῖ. πολυπραγμοσύνῃσιν: (Ὅτι τ ἐφϑεγξάμην τὸ χαίρειν, 

εἷς χεφαλήν μου τραπείη.) λείπει δὲ τὸ ἕνεχα, ἵνα ἡ ἕνεχα τῆς πολυπθθι 

μοσύνης. ὁ δὲ λόγος, ἀλλὰ τὸ χαίρειν ἔλθοι εἷς τὴν χεραλήν μου ὅτι, 

πολυπραγμονῶ εἰπών σοι χαίρειν. (οὕτως δὲ ἔλεγον οἱ ᾿ἀττιχοὶ, εἶ χκάτη- 
γόρουν τινὸς, εἷς χεφραλὴν τρέποιτο. τοῦτο δὲ ἐπὶ χαχῶν λέγοντες" ἐπειδὴ 

δὲ ὁ Πιεγαρεὺς λέγει οὐχ εἶναι αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ χαίρειν, φησὶν ὅ ἅττι- 

χὸς, διὰ τὴν πολυπραγμοσύνην εἷς τὴν ἐμὴν χεφαλὴν τρέποιτο τὸ χαίρειν... 

ἀντὶ τοῦ, ὅτι πολυπράγμων εἰμὶ εἰπών σοι μὴ βουλομένῳ τὸ χαΐέρειν,, 

γένοιτο τοῦτο εἷς τὴν ἐμὴν χεφαλὴν τραπῆναι. ἀστείως δὲ πάνυ. χἄνις δὲ 

ἀντὶ τοῦ χαὶ χωρίς.) , 

890. παίειν ---Ἴ Παίειν Ὠϊο να]οΐ συντόνως ἐσϑίειν, αὶ 6 γογᾶγθ, απὸ 

ΒΘΙΗΒῚ ΤΘΡΟΙΪ ΠΤ οἐΐδτη χόπτειν, σποδεῖν, φλᾶν, ἐρείδειν (Ραο. 20.), βού- 
χειν. ΗθβυοΒίυβ, παίει" τύπτει, πλήττει, χρούει, δέρει, ἢ ἐσϑίει. Ῥοδβίγθηιο, 

Β6η58 ἰαύθσο ἤοῸ υϑυθαπι τηοπτῖῦ ΕἸΤ]5]6ἴπ5 ἴῃ ΕΡΙΟΠδττηὶ ἔγαρτηθηῦο ἀρυᾶ, 

Αἴμ6η. Ρ. 286 Α. οὐ λῶντι παίων (παίειν «αὖ παῖεν Ῥ), ἀλλὰ μαστιγῶντί με. 

Οὗ, Ῥποί. Ρ. 510, 9. παίειν: ἐσϑίειν. ΤΘΙΊΘΙΘ ΠᾶπῸ σΟΟΘ ΠῚ ῬΆΒΒΟΥΪΙ5. ΟἿΠῚ 

πάω, πατέομαι, ἐπασάμην (οἵ. Τιαῦ. Ῥἃ 560) ὁοπΐογτῦ; Ἠ1Π1] 1Π| οοπιπιαπθ 

τΤαῦαβ 6556. ΟΠῚ σαΐειν ὙΘΥΌΘΥΔΤΘ. 

ἐφ᾽ ἁλί] αὑτὴ 5816. 854] Ἰπέθυ οοπαϊπηθπίδ (ὄψα) ϑπασηθσδίι ἃ Ῥ]ὰ- 

ἴοπα οὖ 1115. Τπιοῖαη. Τὴ. ὅ6. οἶσϑα γὰρ ὡς μᾶζα μὲν ἐμοὶ δεῖπνον 
ἱκανὸν, ὄψον δὲ ἥδιστον ϑύμον ἢ κάρδαμον ἢ, εἴποτε τρυφῴην, ὀλίγον 

τῶν ἁλῶν. Οοπίτα Τμποῖαπ. Ναν. 46. ψιλὴν τὴν μάζαν ἐσϑίων. Ουοᾶ δᾷ 

Ἰοοαθίοποπι φαγεῖν ἐπί τινι, οἵ, Ἐᾳ. ΤΟΥ. ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ἐπὶ 

βαλλαντίῳ; Ῥαρ. 125, ἕξετ᾽ ἐν ὥρᾳ 1 κολλύραν μεγάλην χαὶ κόνδυλον ὄψον. 

ἐπε αὐτῇ. ῬΙαΐ. 628... μεμυστιλημένοι 1 ἄνδρες γέροντες ἐπ᾽ ὀλιγίστοις, 
ἀλφίτοις. Ταΐτα 967. ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρίχει τοὺς λόφους χραδαινέτω. Ῥτάρτη. ὅ28, 

ἐπὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα χατέδομαι. Μοπαᾶπά. Υ. 14. ἐπὶ τῷ ταρίχει 

τῷδε τοίνυν χόπτετον (κχοπτέον ἢ). ΑπΕΡΗ. ὁοτη. 1Π1. 12.. χατεσϑίέει γοῦν 
ἐπὶ μιᾷ (ἑταίρᾳ Τρίγλη) τὴν οὐσίαν. Χοη. Μη. 1Π. 14. 2, ἐσθίουσι μὲν 
γὰρ δὴ πάντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, ὅταν παρῇ. Ογτ. ΥἹ. 2, 27. ἐπὶ τῷ σίτῳ 

σίνειν. ΑἸοΙρῃν. 11. 7. ἄμεινον γὰρ ἐπὶ ϑύμοις καὶ ἀλφίτοις διαβόσχειν 

τὴν γαστέρα. ὥγηοβ. Ερὶδί. 140. ἀριστῶμεν δὲ ἐπ᾽ ἀλφίθου ἡδίστοις. 
μὲν ἐμφαγεῖν, ἡδίστοις δὲ ἐμπιεῖν. Ἐπ. ΤΡ. Α. 541. ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις 
δαχρύοις πράσσω χαχῶς. ῬϑοΙΠΙοοὐ ἐπὶ, αὖ τηοησπὶῦ Βγαμοῖ,., ναοῦ ΘῈ ΠῚ 

(ἀΔ11Π[66 ἀπ, δὰ 56], ἂἃπ 7118, ἂπ αἰβ8, ἴθ), οὖ ἡπηρι αν οαπῃ 60 αυοᾶ 

ΡῬΥδοίου ΟὈβοπίππι ἃαΐ ΟὔΒΟΠΙ Ιο60 δα γοβοοπᾶάαμι ἀμί θοαν. 5680]: ἐσϑέεεν 
μετὰ τῶν ἁλῶν. Ηΐϊπὸ νΟΥΡῈΠῚ ἐπιδειπνεῖν. Ἐπ. 1187. χᾷϑ᾽, ὅταν} μή σοι 
τύχῃ ὄψον ὃν, τούτων ὃς ἂν ἢ παχὺς | ϑύσας ἐπιδειπνεῖς. Ἐπ0]. 117. 
εἶτα χόνισαι λαβὼν 1 λέκιϑον, ἵν᾽ ἐπιδειπνῇῆς. ΕΛ ἐπεσϑίειν. ῬῚ. 1005. 

ὑπὸ τῆς πενίας ἅπαντ᾽ ἐπήσϑιεν. ΤοΙΘΟ]14. 11. 808, τυρίον ἐπεσϑίοντα. 

Ἐπ Ρ0]. 11. 20. ἐπιεφαγεῖν } μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ χρόμμυον βλέποντα (λέποντ 

γορίο Βοιρκ. Οομημι. Ρ. 860.) χαὶ τρεῖς ἁλμάδας. Χοπ, Μριῃ, ΠῚ, 14, 
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ὁ δὲ μιχρῷ σίτῳ, ἔφη, πολὺν ὄψον ἐπεσϑίων; ῬΟ]]. 1]. 196. ἔϑος ἣν 
ἐπερωτᾶν πότερα χνὴν ἢ ἐπεσϑίειν (46. ὁᾶξ60 ΤᾺ51Π]1 δαὺ ἰηΐορτο. Υ. Καμη. 

᾿ς 48].). Ηχο ρουθϊποῦ οἰΐαπι γαστρὸς ϑυμβρεπιδείπνου ΝᾺΡ. 421. ῬΆΠΘΙΙΟΗ. 
ΤΥ, 29. εἰς ἄρτος, ὄψον ἰσχὰς, ἐπιπιεῖν ὕδωρ (ΟΔΠΠ166, Ροὰν Ροΐτο 

: 860). ΒουρΊοσ. δ ΑἸοΙρῃν. ρΡ. 18. 

᾿ς αἴχα] ουϊοαμη ρῖῸ ἐών. ΒρΊοη. ἘῚ. θῦ, 8. αἴκ᾽. 111. αἴχα. ΑἸΘοδΘιι5 

τ 179. αἱ δέ χ᾽ --. 19. αἴχ᾽ εἴπῃς. 88. αἱ γάρ χ᾽ ---- ῬΙ]υΐ. Τιγο. 25. αἴχα 

᾿ς τύχωμες (Τ,Δ60η.). ΤᾺ. Ηθγδ0]. 1. 104. αἱ δέ χ᾽ ὑπὸ πολέμω ---. 
ο΄ μιγοῖ. (παίειν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μάζαν: ᾿Εσϑίειν μετὰ τῶν ἁλῶν τὸν ἄρτον 

διὰ τὸ ἀπορεῖν προσφαγίου.) 

8390. ΟΠογιιβ [6]]1οἱταὔθη 5618. Αὐὐοῖ. αὶ] Ἰμαποῖαβ β᾽] βαΐϊβαπιθ ἐδοοσιῦ, 

᾿ς Ῥιδοαϊοαῦ οἱ οὈΙίου ΟὐοαΒΙΟΠ ΘΙ οαρὶῦ ΠΟΙ Ἶπ65. ἀποβάδπι ργᾶγοβ σα ποοπάϊ. 

οὐχ ἤχουσας ---;] Οἷ, 1015. 1048. 

ϑαϊιοί. (εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἄνϑρωπος: ᾿Εξελϑόντων τῶν ὑποχριτῶν καὶ μένον- 
τος τοῦ χοροῦ μετάβασις εἷς σύστημα μονοστροφιχὸν περιόδων ἑξαχώλων 

δ΄, ὧν ἡγοῦνται στίχοι Ἰαμβιχοὶ τετράώμετροι χαταληχτιχοὶ δύο, μεϑ οἷς 

χῶλα δίμετρα ἀχατάληχτα. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς τριῶν περιόδων. 

᾿ χαὶ αἱ μὲν πρῶται σιαραγράφῳ, ἡ δὲ τελευταία χορωνίδι σημειοῦται.) 

897. τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος] ῬοΥὶρΡΒγαΒθϊοο ὑτὸ τὸ βούλευμα. ΑἸοχὶβ 

ἃρυᾶ Αὐπθη. 1Π1. 128 ΒΕ. πρᾶγμα δ᾽ ἐστί μοι μέγα ] φρέατος. Τιγ8. 1031. 
ἡ μέγα -- χρῆμα --- τῆς ἐμπίδος. 

χαρπώσεται) Οἵ, ο5Βρ. 20. χαρπουμένῳ τὴν ᾿Ελλάϑα. Ῥ]αῦ. Επίηγά, 
Ε 905 Εὶ. καρποῦσϑαι τὴν σοφίαν. Ῥυ]. ΥἼΠ). 48 Β. τὰς ἡδονὰς χαρπούμενοι. 

τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος) Οἷ. γ65ρ. 933. χλέπτον τὸ χρῆμα τἀνδρός. 

ΑΙΟχ. ΠΙ. 408. πρᾶγμα δ᾽ ἔστε μοι μέγα 1] φρέατος ἔνδον ψυχρότερον 
πραρότος. 

898. ϑαδιοί. (ἐν τῇ ᾽γορᾷ χαϑήμενος: Ἔν τισιν εὑρέϑη, ἐν τἀγορᾷ χαϑή- 
μένος, μόνους [ἵπιὸ μόνος} τοὺς χαρποὺς ἐξοίσεται.) 

8890. δοϊιοῖ, Κτησίας: Οὗτος ὁ Κτησίας ὡς συχοφάντης διαβάλλεται. 

840. οἱμώζων χαϑεδεῖται)] ΔΗρΡΊΙΟΘ, 6 ΜὙ111 50 ἀονη ὅο 115 οοΒύ. 
ΟΥ Ερο]. 942. οἱμώζων ἄρα νὴ “ία σποδήσεις. Ἐν. 86. ἁλεχτρυὼν | τὴν 

χύλιχα χαταβέβληχεν. ΒΒ. οἱμώζουσώ γε. Ἐν. 912. Β]. οὐμώζων χάϑου. 

ΑἸΌῚ ἐαθαν μαγυϊοϊρίατη ἸΘρὶθαν οἰμωξόμενος, αὐ 68ρΡ. 1033. Ῥαο. τῦ0. 
ΘΠ 1]Π1ἴο. χλάων (ΔΟ}.. 827.) οὐ χλαυσόμενος, χαίρων οὖ χαιρήσων (Υ̓ 68ρ. 180.). 

841. Δολοῖ. χαϑεδεῖται: Κάϑεται. οί. 

842, ὑποψωνῶν}] ὅ86Π01: ἐπὶ ὀψωνίᾳ κακουργῶν. --- ἄλλως. προστιϑεὶς 
τῇ ὀψωνίᾳ᾽ εἰσὶ γὰρ πολλοὶ διὰ μιχρᾶς προσϑήχης ὠνούμενοι. ἈΠΡΊΪΟΘ, 

οαὐθιἀάϊηρ γοὰ ἵπ Π 86 ΡΤ ἃ88 οὗ νἱοῦπα]5. Οποᾶ ΔΠι}}15 πὸπ 

Ποῦ, πᾶμπι ΤΙ ΘἄΘΟΡΟ]18. 18π|, αὖ ἰδ 501Π0]., αὐτὸς μόνος συναλλάττει τὰς 

ἀγοράς. ΟΥ, ΤΠΘορμν. ΟΠαν. 80. ὑποπρίασϑαί τι. ΑἸοχ. ΠΙ. 438. ἰχϑὺν 
ὑποτιμήσας (ἴον. ἐπι.). ὅ1Ἰο ὑποιχουρεῖν, ΤᾺ. 1108. Οἷν ν. ρΡγΥῶθιη τ ΔΤ, 

ῬΙδαί. Ἐρα. ΠΙ. 8. 25. Εοάθηι ἔθυθ βθηβι παροψωνεῖν Οταςίπι5 (11. 71.), 
᾿παραγοράζειν ΑἸοχὶβ (111. 409.) ν]ἀθηΐαν αἰχίββο. Ομ ἴου οὐϊαπη ν. ὑποϑεῖν 
μὰ. 1101. οἱ ὑποιγνύναι ΤῊ. 424. 
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σε πημανεῖ τι] Οἵ. Αν. 1253. σὺ δ᾽, εἴ μὲ λυπήσεις τι, οἷο. ϑόμ!ν. Αἴ. 

1814. εἴ με πημανεῖς τι. Ορᾶ. Οὐ. 887. εἴ τι πημαγνεῖς ἐλ " 

ϑεῖιοῖ. ὑποψωνῶν σε: Παραχλέπτων. ἐπὶ ὀψωνίᾳ χαχουργῶν βλάψει, 
(διότι αὐτὸς μόνος συναλλάττει [συναλλάξει Ὁ] τὰς ἀγοράς. ἄλλως. προσ 

τιϑεὶς τῇ ὀψωνίᾳ᾽ εἰσὶ γὰρ πολλοὶ διὰ μιχρᾶς προσϑήχης ὠνούμεγοι. 

σιημανεῖται δὲ βλάψει, λυπήσει, ὦ «“ιχαιόπολι.) ᾿ἿΝ 

848. εάάθ. ποᾷις ππρπαϊοϊἐ τη 5Βπι δτὴ 101 ἃὐ γα 1 Ρεδρῖυ 

ἵν 6. ποαὰὺ8 πρίηροῦ ἴπ ὕθ ᾿ππΡ τ π5 1116 ῬΥθρῖ5. Οὗ Επτ. ΒδροΙ., 
844. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα --- μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; (δὶ 

ἐγαπομόρξει Βυδᾶθηῦ Ῥοῖβ. Ε]1|51.) Ηθτγο. 1890. ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἔξο- 
μόρξωμαι πέπλοις. [ ΘΗ͂. ἔχμασσε, φείδου μηδέν" οὐχ ἀναίνομαι. ἘΠ. ὅ02.. 

ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων χόρας ] δαχρύοισι τέγξας ἐξομόρξασϑαι 

ϑέλω. Ἡΐϊρν. 008. ἁγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι. ῬΙαῦ. αοτρ. Ρ. ὅ20 Α, 

ἃ ἑχάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο εἷς τὴν ψυχήν. Τιορρ. ΥἹ. Ρ. ττῦ Ὁ. 

εἷς γὰρ τὰς τῶν γεννωμένων ψυχὰς καὶ σώματα ἀναγκαῖον ἐξομοργνύ- 

μεγον ἐχτυποῦσϑαι οἷο. ΤΊη.. ». 547 Εἰ. ἐξόμορξις. Ἠροχη. Οά. τ΄. 91. οὔπα 

με λήϑεις 1 ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις. ὅορῇ. ΕἸ. 440 

χάρᾳ 1 χηλῖδας ἐξέμαξεν. Ἠετοά. 1. 165. τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ 

ἔπρηξα χαὶ ἐγὼ ἐμῇ χεφαλῇ ἀναμάξας φέρω. ὙΠποοον, ΧΥΤΙ. 86. τᾷ 

Κύπρον ἔχοισα “ιώνας πότνια χώρα 1 κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμά- 

ξατο ([. ἀπεμ.) χεῖρας. ΟΔΠ]πι. Η. Τίλη. 124. σχέτλιοι οἷς τύνη χαλεπὴν 
ἐχμάξεαι ὀργήν. . Ο(Δ]. ΙΧ, 884. ἐοῦ ἀπὸ στυγνοῖο, τόν οἵ ἀπομόρξο 
ὀδοῦσι ] λυγρὸς ὄφις. ῬΙαύ. Οτᾶδβ. Ρ. 548 Ἐ. βουλόμενος ὅτι πλείστοις - 
προσομόρξασϑαι τὸ ἄγος. ὅγπεβ. Ερἰβῦ. 44. εἰ ϑιγγάνων ἡμῶν ἐναποομόρ- 

ἕξει τὴν προστροπήν. ὃ. 1κιο. Ἐν. Χ. 11. χαὶ τὸν χονιορτὸν --- ἀπομασσό- 

μεϑα ὑμῖν. Τίπδοαβ, ᾿Εξομοργνύμενος: ἐχματτόμενος καὶ ἀποτυπούμενος. 

Επβύ. Ρ. 1857. ἔνϑα φαίνεται ταῖς πεφονευμένων χεφαλαῖς ἐναπομάττεσ 9.αι 

τὸ ἐν τοῖς ξίφεσιν αἷμα. ᾿Ἐμμάσσεσϑαι ὀργήν τινε οϑὺ ΟΠ] πὶ. ΗΝ 
Πΐδη. 124. χέντρα ΝΙοΔΠά. 

Πρέπης] ΟἸπαράπβ ῃἴο [απιοβαβ ζαϊῦ ἐθβέο 560]. 
ϑοῖιοῖ. ἐξομόρξεται: ([Ἐναποψήσεται, ἐναπομάξει.) ὡς καταπύγων δὲ 

χωμῳδεῖται ὃ Πρέπις. ἀντὶ τοῦ οὐχ ἀνέξῃ τῆς κιναιδίας Πρέπιδος. 

μαλαχίαν. Ἐ. 

844. ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ] ΟἿ, 24. ὠστιοῦνται --- ἀλλήλοισι. Τιγ8. 380. 

δούλαισιν ὠστιζομένη. ϑ᾽Πον τυρβάζεσϑαί τινε Ῥαο. 1007, Νοίαναν αὖ 
ΠῚ] ΟἸΘομγπ5 Ε4. 1292, αὖ ῬΙΟΟΘΟΥ ΘΟΥΡΟΥΪΒ ΠΟΠΟ βαρτὰ 88. οἷο. 

Βοῖιοῖ. οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ: ᾿Ωϑήσεις, φιλονειχήσεις. ἀντὲ τοῦ οὐδὲ 
πιεσϑήσῃ ὑπὸ Ἀλεωνύμου ἀναγχάζοντός σὲ χινεῖν. οὗτος δὲ ὁ Κλεώγυ 
μος ὡς ἀδηφάγος κωμῳδεῖται καὶ δίψασπις. 

845. χλαῖναν --- φανήν] ΑΠρΊΪο6 6168. ΟΥ̓ Ἐπ]. 847, ἕνα μὴ ᾿γχέσαιῃ 

ἐς τὴν σισύραν" φανὴ γὰρ ἦν. ΑφΒ0Ὰ. Ῥτοπι. ὅ91. φαναῖς --- ἐν εὐφροσ χες 
Χοη. Ογη. ὃ, 18. ΡΙαί. Ρηδοᾶν. 256 Ὁ). φανὸν βίον διάγοντας. Οὐπγ. 197 Α 
ἐλλόγιμος χαὶ φανὸς ἀπέβη. ῬοΙ. 11. 618 Ο. στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐν 
τοῦ σχοτώδους. Υ]. δ00 ἢ. ἀχούειν φανώ τε χαὶ χαλά. δ10 Α. λεῖα καὶ 

φανά, Υ. 418 Ο. 419 Ὁ. ΥἹΙ. 618 Α. Ο. ὅ82 Ο. ῬΆΪ]. 10 Ο. φανοτάτῳ τι 

ΝῊ 

᾿' 
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᾿ συρί. Χροη. Οδώοηῃ. ΙΧ. 4. τὰ δὲ φανὰ (85. τῶν στεγῶν). 8. Χ. ἡ. Τκιοῖδῃ. 

ΤΙ. δύ. Αν. 1116. χλανίδα λευχήν. Οοπύγασίαμπιη φανὸς οΧ φαεινός. Μοχ 

᾿ς δέει ὑταπβὶ 15, 86. [ΌΤΌΠΙ. 

ος ϑεμοῖ. φαεινήν, λαμτιράών. τὸ δίει διελεύση. 

Γ΄ 840. σ᾽] 1. 6. σε, αυοα ἃὺ ἀναπλήσει τορὶθαγ. Οὗ. δα 6βρ. 1007. 

ΟΤγ8. 207. Τιϑρίαθ οαπὶ ξυντυχὼν οΟΠ] πρὶ ΜΊΓΟΠ611. ΟἿ, Τμιοίαη. ϑομηη. Ὁ. 

᾿ Ἐὐχράτης γάρ μὲ πλούσιος ἐντυχὼν ἐν ἀγορᾷ -- ἥχειν ἐχέλευε --- ἐπὶ 

τὸ δεῖτιγον. 

Ὑπέρβολος] Ἤππο ἰάἀπαπᾶπι ΠΠΠρΊοβαη ποίας. Οὐορτα 6].8 Πὺ τηθη- 

ΠΟΥ Ἐκ: 1304. 1868. ΝαΡ. 651. δ57. 623. 8760. 1066. Ὑοβρ. 1007. 
᾿ Ῥ6. 68]. 921. 1319. ΤῊ. 840. Ρ]αῦ. Νίο. 6. 11. Ὑπέρβολος ὁ Περιϑοίδης, 

ὶ ἄνϑρωπος ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς τολμῶν δυνώμεως., ἀλλ ὑπὸ τοῦ τολμᾶν εἰς 

δύναμιν προελϑὼν χαὶ γενόμενος δι᾿ ἣν εἶχεν ἐν τῇ πόλει δόξαν ἀδοξίᾳ 

Ἶ τῆς πόλεως. ῬοτορΥΪπα ΟΥΡηΘ {π|ῦ, ἀπὸ ΠοΟΙμΪπο ἰγαἀαχοσιπῦ θη Ϊἢ 

᾿ς Ματϊοαπίο ἴθι] Ειρ0]18, ἴθ Ριβϑύγιοι θτι5. ΗἩουΐρραβ, ἴῃ ΗγροΥ- 

᾿ς ΒΜοῖΐο ῬΡΙαΐο. Ῥὰρὸ Ῥουϊποοάαλγιιη ἃ βου ρύαβ οϑῦ, ἴῃ αἴθ. Ῥ]ΌΥ ΠΟ 

ῬΟΥΘΘΤΙΠΟ8 Τϑοθρίοβ 6588 ἃιιοῦοῦ οϑὺ Ῥῃούαβ Ρ. 417, 8. ῬΊατὰ ἀθ δὸ ἀδθιηῦ 

Μοϊποκίυβ Ηϊβύ. οὐδ. Ρρ. 197 ---139, 188 ---100. Βορα8. ομμπι. ΡΡ. 200. 

200. 808. 354. 
ϑοϊιοῖ. Ὑπέρβολος: Τοῦτον ὡς «ριλόδιχον διαβάλλει συνεχῶς ἄριστο- 

φάνης. ἦν δὲ στρατηγὸς ᾿ϑηναίων. 

847. δικῶν ἀναπλήσει ΑπρΊϊο6, Μ11 ἰηγοϊν ἴῃ Ἰαν -8πἰύ8β. ΟἿ, 

Νυῦ. 1028. τῆς ᾿ἀντιμάχου 1 χαταπυγοσύνης σ᾽ ἀναπλήσει. Ῥ]αί. ΑΡο]. 

82. Ο. βουλόμενοι ὡς πιλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. ῬΙαῦ. δον. 25. τοιού- 

των ἀναπιμπλάμενοι λόγων. Ἰϑῖοπ. 58. 40. ν». 200 Ο. τῶν αἰσχίστων 

ἀναπιμπλάμενος. 

8490. Οταὐϊπαπι τη] 1Ο Δ απθη απ Ῥοοίὰπι ᾿ης6]]Πσοη πὶ ἀοοοὺ 5 6Π0], 

ἌΤάραι, αὖ νἱαοίατ, αὐ ἰπίτα Ἰηοιηογαῦαν γ. 1179, αἰνουδιιβ ἃ Οταξηο 

Ῥοοΐα οοτηΐοο." ΙΝ). Βουρκίο ρούϊπβ ββοηύίου, ααἱ (οι, Αὐΐ. Ἐ6]. 

τς ν. 202.) ἰρβίπι οϑ]θΌγθ πὶ Ῥοθύδπι οομϊοιιη. ἢἶο ἰγαποὶ οοηβοί. Ἐθρυθμοπ- 
αἰδαν 675. που τη ἢ] 1105. οὐ ἴῃ 506 418. [0115 πἰπιῖα [οϑυϊπαῦϊο οὐ 

πορ]ροπύϊα (οἵ. Εᾳ. 520 5ᾳ.) πο δαΐθηι ἀθαϊθαι 6588. γα θη π) ἀΡαη- 

δηΐου οοπβίδῦ. 
μοιχόν]Ἱ ὅ86801: μοιχὸς εἶδος χαὶ ὄνομα χουρᾶς ἀπρεποῦς χιναιδώδους. 

ΟΜοϊα5 Βοίμϊαβ: “πὸ μοιχὸν γἱάϊοι]θ. ΔρΡμ6]]αῦ τὸν χῆπον, (πομϊαπ 6 
τοπδαγα αὐθθαηῦαι ΠΟΘ Οἢϊ. Ηθβυομΐαβ, κῆπος" εἶδος χουρᾶς παρὰ Πέρσαις, 

ἣν οἱ ϑρυπτόμενοι ἐχείροντο ὡς ἐπίπαν ἐν μιᾷ μαχαίρᾳ. ΒΙΠοΥ 

χατωνάχην 86 Γ}116 ἀΘΡ]] αὐ] ηῖβ. σοπαβ οχοορι αν! ποβίου 00]. 724, Οείο- 

τσ ποίδη πὶ ἰπ Πα] Βηηο] Ἰοου ΟΠ 15 γα] πὶ οαλϊἐῦϊ Βό] το δηΐθ 

ποιηΐηᾷ αἀᾶθ [οηβαταθ δαὺ να]βιιτᾶθ ΘΌΠι ἀδηοίδηῦ; Δα] φαΐθπι δηΐθ 

Θὰ 486 Ῥᾶτύθπι Δ]1Ὰ αΔ ΠΏ ΟΟΥΡΟΥΪΒ ααᾶθ ἰοπαθίαν δαΐ γον βισηϊΠοδηΐῦ. 

Οὗ ΤΏ οβιι. 188. σχάφιον ἀποχεχαρμένην. Αγ. 806. σὺ δὲ χοψίχῳ γε 
 σχάφιον ἀποτετιλμένῳ. (ὅδ ἴῃ ΕῪ. ὅ02. ἕνα μὴ χαταγῇς τὸ σχάφιον 

πληγεὶς ξύλῳ, τὸ σχώφιον οἀραῦ 5ἰρπίποδί.) Εοο]. 724. χατωνάχην τὸν 

᾿ χοῖρον ἀποτετιλμένας (ατιοα ΘΧΘΙΠΡ] ΠῚ τὐυ]αβαπο αἰ οὔ 0Π18 680). ἡ 95ρ. 1918, 
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Σϑενέλῳ τὲ τὰ σχευάρια διαχεχαρμένῳ. Τιγ5. 89. χομιψότατα τὴν βληχώ. 

γε παρατετιλμένη. ῬΆΘΤΘΟΥ, ἂρ. Αἴπθη. Ρ. 209 Β. ἡβυλλιῶσαι καὶ τὰ ῥόδα, 

χεχαρμέναι (χαὶ δόδ'᾽ ἀποχεχαρμέναι γη8]6 Ἐδἰ515.). ἨουΡΡ. 8}. ΡΟ]. 

ΙΧ, 171. οἴμοι τί δράσω σύμβολον χεχαρμένος; (Ϊ. 6. τὸ ἥμισυ, αὖ οχρ- 

οὖ στδιητηδίϊοιβ, Π8]- 5 Υπ, ἰὰπαπᾶμη 81 ἴ4 ἰοηβισᾶθ σΘΠῸΒ Θβϑθύ.) 

ἩἨετγοαοί. 1Υ̓. 17. λόφους χείρονται (ἴοπ ἀδπὺ οαγραῦὺ ἰδὰ αὖ π τηθαῖο 

διηϊποαύ οτἱ 88) τὸ μὲν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσθαι, τὰ δὲ 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν χείροντες ἐν χροΐ. ὅορῃ. ΕἾ. 420. Σχυϑιστὶ χειρόμαχτρον. 
ἐχχεχαρμένος (εὖ χεχ. 9). Ὀπίσαμη ΘΧΟΊΡ] πὶ ἃρπα ποβίσαπι Πιΐος ΟὈΒθι- 

γδῦϊοἹ ΤΘΡΌΡᾶΤΘ νἱάθίαν, 05. 161. δέλτα παρατετιλμέναι, ΠῚ ἐδιηθπ. 

ϑέλτα, ὈΪ [ἉΠ1ΟΥ, ἀθρΙ] Δ ΠΟ Π15 Βρθοίθιη δῦ ἔουγηᾶτη ἀδποίαι. Ααάθ 55. 

ἜΝΕ ἃρυὰ Αἴπρη. Ρ. ὅ94 Α. χόμην ] πώγωνά τ᾽ ἐχτετιλμένος. 

μιᾷ μαχαίρᾳ] 1. δ. πον δόα]α, ψαλέδε (ΡΒοί. Ρ. 198.), ξυραφέῳ (86}01.). 

Ήδβγυοῆ. 11. ὅ99, τὴν λεγομένην χῆπον χουρὰν μιᾷ μαχαίρᾳ ἐχείροντο. 

14. ν. 249. Κῆπος" εἶδος χουρᾶς, ἣν οἱ ϑρυπτόμενοι ἐχείροντο ὡς ἐπί- 

σιαν μιᾷ μαχαίρᾳ. αὐνὶ Θοπδα]θηαϊὶ ἰπίογρυοίθβ, αὖ δα ῬΟ]]. Π|. 82. Χ. 140. 
Ῥμού. Ρ. 209, 15. “μάχαιραι χουρίδες Οταϊπϊ! (11. 88.) Βαπῦ ᾿ἜΕΟΥΙ͂ΘΕΝ 

ἈΠΡῚ. 50 155018. 

ϑοίιοῖ. Κρατῖνος: Οὗτος μελῶν ποιητής. χωμῳδεῖται δὲ ἐπὶ μοιχείᾳ 

χαὶ ὡς ἀσέμνως κχειρόμεγος. μοιχός δὲ εἶδος χαὶ ὄνομα κουρᾶς ἀπρεποῦς 

κιναιδώδους. --- μιᾷ δὲ μαχαίρᾳ εἶπεν ὃ χαλοῦμεν ἡμεῖς ξυράφιον. Ἔ.. 

800. ὁ περιπόνηρος ᾿Τρτέμων)] ὅ61)01: παρ᾽ ὑπόνοιαν δὲ ἔφη τὸ ᾿4ρτέ- 

μων" οὐ γὰρ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Κρατῖνον βούλεται δηλώσειν ἰ δηλῶσαι]. 
Ἠδβγοῖαβ, Περιπόνηρος “ρτέμων᾽ παρὰ τὴν παροιμίαν τὴν Περιφόρητος 

᾿ἀρτέμων. εἰσὶ δὲ ᾿Ἰρτέμωνες δύο. Αἰμοπαθιβ ΧΙ]. 588 Ε. Χαμαιλέων δ᾽ ὅ, 

Ποντιχὸς ἐν τῷ περὶ ᾿Τναχρέοντος, προϑεὶς τὸ “Ξανϑῇ δ᾽ Εὐρυπύλῃ μέλει, 

ὁ περιφόρητος ᾿ἀρτέμων,᾽" τὴν προσηγορίαν ταύτην λαβεῖν τὸν ᾿ἀρτέμωνα, 
διὰ τὸ τρυφερῶς βιοῦντα περιφέρεσθαι ἐπὶ χλίνης. καὶ γὰρ ᾿ναχρέων 

αὐτὸν ἐκ πενίας εἷς τρυφὴν ὁρμῆσαί φησιν ἐν τούτοις “Πρὶν μὲν ἔχων 
βερβέριον, χκαλύμματ᾽ ἐσφηχωμένα  χαὶ ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ χαὶ 

"γιλὸν περὶ [ πλευρῇσι ὃ Ἐ Ἐ [μοχϑηροῦν)] βοός ] νεόπλυτον εἴλυμα χακῆς 

ἀσπίδος ἀρτοπώλισι 1 χἠϑελοπόρνοισιν ὁμιλέων ὁ πονηρὸς ᾿“ρτέμων, ] χέβ- 

δηλον εὑρίσκων βίον, πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τεϑεὶς [σοΥγ. δεϑεὶς] αὐχένα, 
πολλὰ δ᾽ ἐν τροχῷ ] πολλὰ δὲ νῶτα σχυτίνῃ μάστιγι ϑωμιχϑεὶς, χόμην, 

σιώγωγνώ τ᾽ ἐχτετιλμένος" | νῦν δ᾽ ἐπιβαίνει σατινέων χρύσεα φορέων χαϑέρ- 

ματα, ] πάϊς Κύχης, καὶ σχιαδίσχην ἐλεφαντίνην φορέει ᾿ γιναιξὲν αὕτως Ἔ ἘΞ, 

Τὰ ΑΠΔΟΡΘΟΠ 8. γΟΥΒθα5. ἀπᾶ6 ΡΥΟΡΔΌΙΠΙ ΘΙ ΘΙμοπάαγτο ποθ μούαϊ! ἰπὐδοία, 
το] 4]. ΜΟΙ πουϊῦ ΕἰπΌπ65. ἴῃ γοοῖθα5 ψεόπλυτον, ὁμιλέων, σατινέων, 

33 

χρύσεα, φορέων, φορέει, ογταβίη ΔΑΒ θοῦ]. 6 ποὺ Αγύθιμθηθ οὖ ἃ]θοτο 

Ἰαπίοτθ, ααἱ Ῥογίο!β δοίαΐθ υἰχίῦ, ὀοπβαϊθηθβ Ρ] αι ἴῃ ῬοΥΙΟ]δ 
Ῥ. 167 Β." ΕΙΜΒΙ,. ΟἿ, Βομνοῖρη. δὰ Αἴμρη. 533 Ε. Ιάραῃ. Ερὶϑέ, 995. 
Ἀγρρομῃᾷ. γον. 1Υ̓. 82. Ῥ)υΐαγοι. Ῥον, 27. Ἔφορος δὲ χαὶ μηχαναῖς χρήσα 

σθαι τὸν Περιχλέα -- ρτέμωνος τοῦ μηχανιχοῦ πορίσαντος, ὃν χωλὸν 
ὄντα χαὶ φορείῳ πρὸς τὰ χατεπείγοντα τῶν ἔργων προσχομιζόμενον ὄγο: 

μασϑῆναι Περιφόρητον οἷο. Μαι. 17. Σύραν γυναῖχα --- ἐν φορείῳ τα 
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« 
χειμένην σεμνῶς περιήγετο. δϑοΙ Ποῦ Ῥγουθυρθίαπη οταῦ ὁ περιφόρητος 

ρτέμων, ου]π8 ΟΥ̓ΘΊΠΘ:) 516 δχρ!οαὺ ΟΠμδπιδοῖθοὸ Ῥομίϊουβ ἀραὰ Αἰμοη. 

Ῥ. ὅ99. ᾳποα Αὐὔύθμιο ᾿ἰϑίθ, αἶνθβ βι]ῖο 6χ Ῥϑαρϑυυίσηο δοῦαβ, ἴῃ ]Ἰθοίϊοα 

ΟΠ ῬΙδθ [πχὰ ΟἸΤΟΙΠΙΪΘΥΤΙ βοϊθσοῦ: απο ἃ]1ὰ 46 οδτιβα ἰδούπηη, ̓  56 ΤῊ] Πτι5 
ΡΥΟΌΔΌΙΠΠΘ, ὑγδαϊ βοΠο]] δία, πορο ααΐα οἰδπαπβ οϑϑοῦ. Δα [1 ρτὸο- 

Ο ὙΟΙΡΙΌΠ ὙΘΒΡΟΙΘΠ8. ἰουΐ πιπΐαζοηθ σεερισπιόνηρος ῬΙῸ περιφόρητος αἰχὶξῥ 

 ΘΟΙΏΪΟΙ5 δα τη0]] 0167 51π}1} οὐ ἱπηρτοθιζαΐοπι Ουτδύπὶ ἀοποίδηααπη. “Ηοο 

 ΘΟΡΠΟΠΊΘΗ ΟΥΡΊΠΟΠΙ απχὶῦ ἃ ΑὙ ΘΠ 6. ΤΠΔ]016, ΔΘ 1811} Αὐ᾽βυϊα18, Ποπιΐπο 

Ο Ἰυχυτίοβο οὖ οἤἴθιμηϊπαΐο, απ Ρ] ΤΙ Τηπηὶ ἰθιηρτβ ἀομηϊ ἀδρθθαῦ οὐ ἰηξουάτιπι 

ἴπ Ἰοούϊοα ῬΥὰθ ἴπὑχὰ οἰσουτ σθραῦισ. Οἵ. Αἴπθη. Ρ. 5339 Ἐ,., ααἱ Ιαπᾶαΐ 

ΟΠ ΠΟΠΠΠΠ]105 ΑΠδΟΓΘΟ ἐΐϊ8 γοῖϑι8. [8 ἰδούιμμπι δῦ αὖ γοῦρὰ περιφόρητος 

᾿ἀρτέμων ἴπ ῬΙΟΥΘΙΡίατη ἀθίσοπὺ δα 5ἰρ πὶ ποαπᾶππι ΠΟΙ Π 6 ΠῚ τη ]]θὴ οὗ 

Ἰυχυχίοϑαιη. Ῥτγδοίου οχϑροούίαἐοπθη ἢ. 1. Αὐϊβί, περεφόρητος τησίαν!ὺ ἴῃ 

 περιπόνηρος, αὖ ΔΟΟΥΡΙ5 Οταϊ πη τυἱάογοί." ΜΌΠ1,.. Τηΐογύαν δαῦθμηι 

ὁ περιπόγηρος --- αὖ ὁ περιαλουργὸς --- 856. ΟἿ οὐΐαια 1160. ἀντίμαχον 
τὸν Φαχάδος, τὸν ξυγγραφῆ, τὸν μελέων ποιητὴν, οἷο. Οὐ γο06 

περιπτόνηρος ΟΟΠ ΘΙ περιαλουργὸς (Αομ. 840.), οὐ περίσεμνος (Υ685ρ. 6004.). 
ϑοιιοῖ. (οὐδ᾽ ὁ περιπόνηρος: Ὡσεὶ ἔλεγεν ὁ περιφόρητος ᾿Αρτέμων, 

᾿ ἀπὸ τῆς παροιμίας, ἧς μέμνηται χαὶ ᾿ἀναχρέων, ταχϑείσης ἐπὶ χαλοῦ 

 χαὶ ἁρπαζομένου πρὸς πάντων παιδός. παρ᾽ ὑπόνοιαν δὲ ἔφη τὸ Χ6- 

τέμων. οὐ γὰρ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Κρατῖνον βούλεται δηλῶσαι.) συνε- 

χρόνισε δὲ τῷ δικαίῳ ᾿ἡριστείδῃ οὗτος ὁ ᾿ἀρτέμων, ὃς ἦν ἄριστος μηχα- 

γητής. (διὰ δὲ τὸ χωλὸν αὐτὸν εἶναι, ὅπου ἂν χατειλήφει [ὅπου χατει- 

λήφοι ] πόλεμος χαὶ χρεία μηχᾳνῆς ἣν ἐπὶ τὸ τεῖχος χαταβληϑῆναι ἢ 

τὸ (ἤ τι) τοιοῦτον, μετεπέμποντο αὐτὸν φερόμενον. ἀπὸ τούτου οὖν 

ἡ παροιμία. καὶ πάντες οἵ σοφοὶ περιφόρητοι χαλοῦνται.) 

801. ὁ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσικήν] Οἵ, Ηοτοά. 1Π|. θδ. ἐποίησα ταχύτερα 
ἢ σοφώτερα. 

ϑοϊιοῖ. ὁ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσιχήν: Ὡς ἐπὶ τροχοῦ ποιοῦντος αὐτοῦ 

ποιήματα. ἦν δὲ χαὶ μελοποιός. 

᾿ς 8δῦζῶ. ὄζων χακὸν τῶν μασχαλῶν] Οἷς Ἐς]. 524. τῆς χεφαλῆς ὄζω μύρου. 

ῬΙ. 1020. ὄζειν τε τῆς χροιᾶς ἔφασχεν ἡδύ μου (με 41.. ὕ5Βρ. 1068. 

Ῥδρ. ὅ29. ῬΙΘγθου. 11. 280. ἢν γὰρ τράγῃ τις, τοῦ στόματος ὄζει χακόν. 
Τλοιη. Ρ. 108. ὄζειν χάκιστον τοῦ ἄρτου χαὶ τῆς μάζης. 

ϑαίιοῖ. (ὄζων: Ὡς δυσώδη διαβάλλει αὐτόν. τραγασαίου δὲ διὰ τὴν 
τῶν τράγων δυσωδίαν εἶπε. 

859. πατρὸς Τραγασαίου] Τλιαϊῦ ἴπ γοοῖθιι5 τρώγος ἶτ οα 5, οὐ Τράγα- 

σαι, αποα οδῦ ΠΟΠΊΘπ ῬΙΌΡΥΪΙΠΙ τ} 18. Υ. δα 808. ὡς χϑαγαδωῖοω φαίνεται. 
ΟὙα]ῦ δυΐθηι οὰπὶ τραγομάσχαλον ἀἴοοτα, αἀαδθ νὸχ οθοιτυῖῦ ἴῃ Ῥαο. 818. 
ΒΕΒΒΟ. Ομδβὶ τράγου. Οἵ, Ηογ. Εροά. 12, Ὁ. “ΟἄΟΤΙΟΥ [ ΡΟΙΥΡΒ ἂπ β,αν 5 

ἘΙγβα 5. οὐἱθοὺ Βίγοιβ 'π ἃ115᾽ οὐο. Οἁ. 1. 17. 7. “οἹθμ 8. ἸΧΟΥΘ5. τηδυὶ ϊ.᾽ 
804. Παύσων] ΞοΠ01: οὗτος ὁ Παύσων ζωγράφος πένης σχωπτολόγος Ἐ. 
οἱ ῬΙ. 002. Ππαύσωνα χάλει τὸν ξύσσιτον (501801: ὁ Παύσων δὲ ἐπὶ πενίᾳ 

 χωμῳδεῖται ζωγράφος ὥν). ΤΊν. θ49. ἅπερ (ὄργια) χαὶ Παύσων σέβεται χαὶ 

νηστεύει (αὉἱ 5ἰπη]ἶα παροὺ 561101.).. δῖα. ἴπ Παύσωνος πτωχότερος. 

20 
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Ἐγ  Ζβοι. δ ΤΠ Θ5πι. 949. “ἸΙΘΡΟΥΟΒ ΘΠ] διηδ5858 ἀοςοῦ Ατὶβύ. Ῥοοῦ. 11, 2 

ὥσπερ οἱ γραφεῖς" Πολύγνωτος μὲν γὰρ χρείττους, Παύσων δὲ χείρους, 

“πονύσιος δὲ ὁμοίους εἴχαζε. Οιδδ γοῦρα 60 τεΐθγοπᾶδ βαπῦ, απο ΤΟΓΌΙΙ 
Τπα!ρτία (“αν σα ὔατ πη) Ρίηροραῦ, ααοά σομὰβ ρῥἱοίαταθ οοπίθξαπι 

ἔα. ΜΌΠΠ1,. ““Βοβριοιϊαν 6] 5 Ρηροπαὶ ταῦϊο, απ 46 νἱἀθηπβ Βορυ ρον 

(46. Αὐόμδθο]. ῬΙοίαν. Ῥ. 1. ρ. 206.). ϑο! Ποῦ Τπα]ονῖα, Ποπηπιιτη ἃ 6 ΤΟΥΕΙΠῚ 

(οατϊ οαῦα 65) Ρίηροθαῦ: ἀαδρτορίθι υἱξαρογαῦιβ δῦ ἃ Αὐϊβέοίθι  Ῥοϑθῦ.. 

ΤΠ. 2. δὲ τπᾶσπο 1Π1 Ῥοϊυρποίο ροβροβίξιβ. ΟἿ, δὐαβάθπι Ῥο]θ. ὙΠ. ἢ 

οὐ Τμιοΐδῃ. ἐν. Ὥρπι. 6. 24." ἨΟΙΕΝ. ἱ ᾿ 

ϑοῖιοῖ. οὗτος ὁ Παύσων ζωγράφος πένης σχωπτολόγος. Ἐ. ν 

855. ““2υίστρατος] Νοίαϊαν Τιγ5βἰδίγαύαβ αὖ σχωπτόλης Ὕ68Ρ. 787. αἴσχι- 

στα γάρ τοί μ᾽ εἰργάσατο “υσίστρατος ] ὃ σχωπτόλης. ΟἿ. οὔϊδιι γ68ρ. 
1808. 1802. Εᾳ. 1265. ΕἾ. Ὀδοῦ. 1. (Ρ. 5829 ἢ.) ΤΙάρπι ἔοτίαβϑβο οϑὺ (αἱ ἮΝ 

ἈΑπάοοϊθ 46 Ηδιτηδιαπη τηα ] αὐ ῖοπμο δοοιβαίαβ ϑϑύ. ; 

Χολαργέων ὄνειδος] Οἵ. Τιγοῦτρ. 8 ὅ. τῆς τε πατρίδος ὄνειδος καὶ 

πάντων ὑμῶν γεγενημένον. Ῥᾶρτι5 Δαιΐθιῃ ΑΔ δη 1415. ἐγ 105 ἔπ] Χόλαρ- 
γος, Θυΐαβ ἰπθο]Δ6 Χολαργεῖς, ἰδδίθ βομο]αβία, Υ. ϑίδθρῃ. ἴπ Χόλαργος. 
Ηδιροοῖ. ν. Χολαργεύς. --- Χολαργία δῆμος τῆς ᾿ἀχαμαντίδος. Ὥθπηι. 

φ. 6005. ᾿φρχίαν --- τὸν Χολαργέα. Ῥ. 1009. 1312, 1820. 1586. Ρ. 199. Ναυ- 

σιμένει Χολαργεῖ. ῬΙαῦ. ἀοτρ. 487 Ο. Ναυσικύδην τὸν Χολαργέα. ῬΙαΐ, 
Ῥεγ. 8. Περικλῆς ἣν τὴν μὲν φυλὴν (τῆς μὲν φυλῆς Ὁ) ̓χαμαντίδος, τὸν 

δὲ δῆμον “Χολαργεύς. Α656}. Ρ. 85. ὅ6801. Ατἱβεϊα. 1Π.-Ὁ. 485 Ὁ. Περιχλῆς 
Χολαργεύς. ΟΠοῖδοι] Ιπβογ. 1. ΟΠ Πα]ον ΤΙ Χ. 

ϑοῖιοῖ. “υσίστρατος: ᾿Επὶ μαλακίᾳ διεβάλλετο. ἐν ἐνίοις δὲ χαὶ πόῤη 

ὃ αὐτὸς χαὶ χκυβευτής. ἐκαλεῖτο δὲ χαὶ χηναλώπηξ (Αν. 1205). 

Χολαργέων: “ῆμος τῆς ᾿ἀττιχῆς οἵ Χολαργεῖς τῆς ᾿᾿χαμαντίδος φυλῆς. 

806. ὅ περιαλουργὸς τοῖς καχοῖς} ὅ6Π01: ὁ χαχοῖς βεβαμμένος. Β6616- 

τῖθαβ 4παϑ8ὶ ρΡατρατα ὑϊποΐαβ. Μοίδρμποτα 0 ἐϊπούασα Ῥαγρτυ 6. 

βιπηρία. Οὐπιϊθαβ ἅποη. ΕΥ̓. 084. στρώμνας ἁλουργοὺς χαὶ τραπέζας 

πολυτελεῖς. ῬΒΟΥ. Π. 296. μίτραν ἁλουργῆ. Απαχᾶπᾶν. 1ΠΠ|. 188, στρώ: 

μαϑ' ἁλουργῆ. ῬΙαί. Ῥο]. ΤΥ. 429 Ὁ. ἁλουργά (ἔρια). Ατὐἱδῦ. Ἐααϊξ, θθΎ. 

ἁλουργὶς χατάπαστος. Οὐἶγὶβ. ἴΔο110 ἴῃ τηοπῦθπι γοπὶθηῦ Ἐδβαΐδθ Ῥτορμοὗδθ 

γοῖρα 1. 18. χαὶ ἐὰν ὦσιν αἷ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινιχοῦν, ὡς χιόγα 

λευχανῶ: ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς χόχχιγον, ὡς ἔριον λευχανῶ. Μεριαλουργὴς 

ΤΟΡΟΠΟΠτιπὶ Β ΒΡ οοΥ8, 56 οὐδύαῦ Απὐϊα εἰδύα Ρ. 81, 28, “λουργόν: οὐχ 
ὡς οἴονται ἁλουργὲς μόνον. Τ)ιοῖ αν ἀαΐθηη Πιγοϊδέτανα. “". 

ϑοϊοῖ, ὁ περιαλουργός" Ὃ χαχοῖς βεβαμμένος, ἢ ὁ βαϑὺς τοῖς χακοῖς. 

ἀπὸ τῆς βαφῆς τῆς ποριύρας, ἣ χαλεῖται ἁλουργίς. (μετενήνεχται δὲ ἡ ἡ 

λέξις ἀπὸ τῆς βαφῆς τῆς πορφύρας τῆς ϑαλασσίας" ὅτι ἐκ βάϑους τὲ 
ὄστραχον εὑρίσχεται. ἁλουργὴς ἐσθὴς ἡ πορφυρᾶ.) 

807. ῥιγῶν τε χαὶ πεινῶν] ἀν Ποὺ ᾿ά6πι γα ]ο 6 Ραΐοβ απο ὁ ἀιγάϑον 
Νοίαϊαν Τιγβἰβύγαθ οροβύαβ οὐ ροπαγία Εᾳ. 1207 βᾳ. Ῥαυβομῖὶβ ΤῊ, 948 

ΡΙ. 602. ᾿ 
808. γουΡὰ πλεῖν ἢ τριώχονϑ᾽ ἡμέρας οοἄθπι βθηϑα Θοιηραγοηῦ ἴῃ Εσο Ι 

808. χέσαι πλεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας. Ἰλοοαῦ παῖ ΟἸὕΘ' Ἰποπο 8. 



ΙΝ ΑΟΉΗΛΉΝΝ. γν. 858 --- 860. 981 

πποηβθμιιο ἐθιηρουΐβ ἰπίύουνα!]ο ΠΙΠΡοηὐϊπι5. αἰχίβϑο Αὐθίοοβ τριώχοντα ἡμέρας 
᾿ἀπᾶπι μῆνα, αὖ 411 Πποάϊουπὶ ρτὸ ἀπὸ 5οιηηδῖπθ, ἀθτχ ΒΘ ΠΊ δ ΠῸ8 

πδατραπὺ Βαϊ 10015, απΐἴη 286 0785. 5ῖο σπονδὰς τριαχονϑὴμ ἕρους. 

Ος αἰοοθαπί, πὸη μηνγιαίους. ΕΤ. δῦ ὨγρΘΥΡΟ]6 οομηΐοα πἷο, απαβὶ αϊοαῦ 

᾿ς βΆΠι ῬΙὰ5 απδηη ΒΘΠΊΡΟΙ ΘΒΌΤΙΓΘ: ΠΊΘΠΒΪ8 ΘΠΪΠῚ ΠῸῚ Πἰδὶ ὑγρίηΐα αἸ65 

 μαροῦαύ ἀραᾶ ΑἰθίοοΒ. ΒΕ. 

τριάκονθ᾽ ἡμέρας] ΟἿ, Ῥδηι. Ρ. 1249. τριάκονϑ'᾽ ἡμερῶν --- ἀποδοῦναι, ἢ " 

διπλάσιον ὀφείλειν. Τιγβίατη 1. 14. οὔπω τριάχονθ᾽ ἡμέρας. Μοπαπᾶ. 

ΟἼΥ͂. 104. ἐπὶ πείρᾳ δοὺς τριάκονθ᾽ ἡμέρας. Ατὶδί. Ἡ. Α. ΥἹ. 17. 8. χύει 
Ε Ὁ ἡμέρας τριάκοντα. Ῥ]αῖ. Μθη. 91 Ὁ. “ΤΒυο. Ὗ. 47. Ἰβοοῦ. 388 Ἐ. 

Τιγβίατη 93, 4. 188, 24, Ῥοῃη. 16, 27, 629, 18. Α656ῃ. 58; 54." (Μπ|0}.) 126 

τὸ οὗ, Εᾳ. 1266. 

Γ᾿ ϑοποῖ. πλεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας: ᾿Αντὴ τοῦ τριάχοντα ἡμέρας. ὁ γὰρ 

3 μὴν τριάκοντα ἡμέραις πληροῦται. 

8600. ““ῬΥδοιηομ θη πη 6880 ἄπο ΑΥἸΒίορ Πα Π6 πη π|θὺ Ἰπάϊοῖο μδπο αἴὰ- 

Ἰοούπτη (Βοοούϊοαμη) πὸρ ἴδιη δοοαγαΐο οορηϊξαπι Παθυΐβθο, απ ΠῚ δι 1ἃ 

 Τουΐϊοαη ΜΟρΡΆΓΘΠ518, 56 [ὉΤῚηΪ5 γοοαΡ.] στ Αὐὐϊοἷδ ρα ὑδηθι 1 
; Βοθούϊοαβ ΔΙ Ἰβοιΐθδθ, ἰάθοσιιο ἴῃ 50] Θη 18. ΒΘα τ Θ 08. ν Υβ᾽ θ5. οαπιΐο 

ἃροπᾶμπι, οὖ γοβύϊρια ᾿ἸΌΤΟΤΙ ΠῚ ΠΙΔΠ ΒΟΥ ρἕοστιη ἋΠΠ]ΟΘο βουγαπᾶδ 

6880. ΜΙΠ1,.. Βοροῦμβ Ἰοαυϊαν οὐϊαπιὶ ἰπ Ἐπι]}}} ἔα α]α ἀἀντιόπῃ (ΕὟῪ. 
ὁπ. 11Π|. 208,). 

ἔττω “ΤΙρακλῆς] ΤῈ πᾶο ὙΠΟ δπουαπι {π ὰπαὶ [Ουτλι]α ν. γ]οῖς. δὰ ῬΊοοπ. 

1071. ΒΒ. ΒῖΊ΄ο ἰηΐνὰ 911. ἔττω “Ζεύς. Ῥ]αῦ. Ῥηαθᾶ. 62 Α. χαὶ ὁ Κέβης --- 
πτω Ζεὺς (ἴπιο “]εὺς), ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Ἐίϑύ. Ὑ11. 845 Α. 
ΞΌΡ. Απύ. 184. ἔστω. Ζεύς. ΤιῊ7΄. 899. Ορᾶ, Ο. 621. ϑεὸς ἔστω. Ἐΐγπι. ΜΙ. 

ΟΡ. 419, 40. ἔττω: ἀντὶ τοῦ ἴστω Βοιωτιχῶς. ὅ1ὸ ἐπιχαρίττως Ῥτὸ ἐπιχαρί- 

στως 807, ὅττις γτοὺ ὅστις ϑάργρῃ. ΕἾ. 11. 2,, ὅττενας ργγῸ οὕστινας ΕἾ. θ0. 

 ΒΙΠ Πἰον ἔογο ὀπιτϑοτίλα γτὸ ὀπισϑοτίλα αἰοοναπὺ (Β τα 5 Αἴπδπ. 621 Ε}), 

οὗ ἔππασις Ῥγὸ ἕμσασις. ([π8ο0γ. Βοοοῦ. 1. Τιθακο. οτρ. Τηβου. 1503). Βοροί!- 

ὁ86 δῦ Τιδοοπίοδθ νἱἀθηαν ρο]οββαθ Ἡβγοϊδηδθ ἑττέα ρτὸ ἑστία, ἔτταχαν 

(!. ἔστασαν) ργο ἔστησαν, οὐ μύτταχα γΡτῸ μύσταχα. Τιδοοπῖοα ν᾽ ἀούπν ἀσεσὶρ 

ῬτῸ ἀσπίς. Τὴῃὴ 5Βοπαθαβοοηβι!δο ΓΘΟΠἾΟΟ ΟΟΟστηῦ ἐττὸν ἑττὰν Ῥ1Ὸ ἐς 

τὸν, ἐς τών. Οπυοὰ δ] οὐαβὶη ἰπιιδι ἴδηι ἴττω “Πραχλῆς, ΤῸΝ ΠΊΪΠῚΒ 
ἄπνὰ ἐγὼ εἴσομαι Ἰορὶθαν ο5ρΡ. 1224., αὐδὶ ἤδηιθπ Θουτροπππ, εἰ [Ἀ]Π|ΟΥ, 

᾿ τάχ᾽ εἴσομαι (οἷ. Αο. 8382, Νὰ. 1144. Τ,γ8. 1114. Αν. 568. Ῥ]Ιαΐοη. αοτρ. 

460 Ο. Ταῦ. 9 ἘΠ. ΟΠμδυη. 154 Α.). Οοηΐουυϊ ροϑβϑαμῦ οὐΐϊδη οἴᾶ8085. ΥἹΧ 

Τηΐητι5 ἄσταθ μὴ οὐ, ἐπεὶ οὐ. ΟἿ, 1018, ὦ “Πράχλεις, τὉϊ π118 οταβὶβ Πύ, 
τὰν τύλαν] τὸν τύλον ἀϊδογίο 50Π01. {σατηααθ ἴου πὰ] ΘΟ 61) 56η8ιι 

ἃρποβοῖῦ ΗρβγοΠ 5. Ἐχροπαηΐ να]ἹρῸὼ ΟΔ]] πὰ ΠπΠθ1Ϊ, τοῦ ὥμου τὸ 

τετυλωμένον οἷἴο., πὖ οΧρ!]οαῦ 5010]. ῬΟΙΙῸχ ΥἼ]. 183. ἘΠ δ᾽ ἐχαλεῖτο ἡ 

ἐπὶ τοῖς Πρὸς αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀχϑῶν γινομένη τριβή. ΤΙ6011465 ἃρυά 

8080]. (11. 8:1.) τραχήλου τύλαν. Ηΐὸ ΡδῈΓ ΒΥΡδΙ]αροπ Ῥομΐδα Ρ1Ὸ τὸν 

ὦμον, 580. παπηοττπὶ θΔ]]απᾶο᾽ ΘΔ]Π]Ποβιπὶ ἐχούαμη. Ξ61|0]. ἔχαμον τὸν ὦμον 

χαχῶς βαστάζων. Οἷ. δὰ 904. ὑπόχυπτε τὰν τύλαν Ἰὼν, ᾿Ισμήνιχε. Ἠρογ- 
ΟΘΠπι5, τύλαι" αἱ ἐν ταῖς χερσὶ φλύχταιναι, ὡς περισσά τινα, χαὶ τοῖς 
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ὥμοις. 14. Τύλοι: αἱ ὀχϑώδεις ἐπαναστάσεις χαὶ τὰ τῶν ἀχϑοφόρων 

ἐπὶ τῶν ὥμων τυλώματα. 1ᾶ. γονοτύλη" τὸ τετυλωμένον ἐν] τῶ γόνατι. 

τύλας γὰρ καλοῦσιν ὃ ἡμεῖς τυλώματα. ΤΏΘοοΥ. ΧΎΥ͂Ι. 52, ὡσεί τις μαχέλᾳ 
τετυλωμένος ἔνδοϑι χεῖρας. ΟΠ] τὴ ΟαΥν1οἷβ. αὖ ΠΌΤΟΥ ΠϊῸ αἸοῖ οκίοπϊε 
ἔχαμον. ὅῖο χάμνειν τὼ σχέλη οὖ 5ἴ)111ὰ. ΟΥ̓, δᾶ 954. 

ϑοοὶ, ἔχαμόν γα τὰν τύλαν: (Κορωνίς. εἰσίασι γὰρ οἱ ὑποχριταὶ, χαὶ 

εἰσὶν ἴαμβοι ξε΄. Ἄλλως. ἔρχεταί τις ἀνὴρ Θηβαῖος χαμὼν τὸν ὦμον ἐν 

τῷ βαστάζειν τὸ φορτίον ὃ ἔφερε χαὶ φησίν “ἴττω Ηρακλῆς᾽", ἀντὶ τοῦ 

ἔστω Ἡραχλῆς, ἔχαμον τὸν ὦμον χαχῶς βαστάζων. τύλον δὲ ἀρσενιχῶς. 

χαὶ τύλαν ϑηλυχῶς ἔλεγον τοῦ ὥμου τὸ τετυλωμένον (καὶ πεπιλημέγον 

χαὶ τετριμμένον “ἔχ τῆ σαρχὸς, ὁποῖον πολλάχις ἐπὶ τοῦ ὥμου γίνεται 

τοῖς ἀχϑοφόροις ἐχ τοῦ βαστάζειν τι συνεχῶς. καὶ Τηλεχλείδης “τραχή- 

λου τύλαν᾽" εἶπεν). 

8601. Ἰσμηνία] Ἰάδιη ᾿Ισμήνιχος ΔΡΡοΙαΐαν ἰηΐτα νυ. 954. τα ΠΠον Ἰάθπι, 
δὲ βϑίσιιβ, αὖ νἱδοίασ, “ανόϑωρος οὐ Πανῆς Αν. θδ7. 6011. 1311. 1899.. 
Ἰσμηνίας ΤΠ ΠΘΡδΠ5. ΘΟΙ ΘΠ ογαῦαῦ Χοη. Ηδ6]]. ΠΙ. ὅ. 1. Υ, 2. 25. Ι 

ϑοῖοῖ. (γλάχωνα: Τὴν ὀρίγανον. χλίνεται καὶ γληχώ, ὡς Σαπφώ χαὶ 

βληχώ.) 
862. Θείβαϑεν ---Ἴ ΤΊΡΙΔ6. ἀϑι8 Τηᾶχῖ πη ἴῃ Βοροίϊα βοτοραύ. ΥὟ. ΡΙ]αῦ. 

Ῥεῖορ. 19. Μίαχ. Τγι. ΧΧΙΠ. 2. ΤῬίομ. ΟἸτγβ. Οὐ. Υ1|. 128. προεχκρίϑησα 

(οἱ Θηβαῖοι) ὑπὸ τῆς “Ἑλλάδος νικᾶν ἐπ᾽ αὐλητικῇ. “ΨῬΙθΙοῖπο5. ΤΠΟΡΑΠῖ 
«πϑοδύπβ οδτιβὰ ζοίαπι Οταθοίδιη μουναραθαμῦαν. Μαχίπη. Τγυ. ΧΧΠΙ, 2. 
Θηβαῖοι αὐλητιχὴν ἐπιτηδεύουσι, χαὶ ἔστιν ἡ δι’ αὐλῶν μοῦσα ἐπιχώριοι 

τοῖς Βοιωτοῖς." (Δ]].} 

πάρα] Ῥτο πάρεστε, αὖ 10] Ῥγὸ πάρεισι (Α650}. Εππι. 91. χεῖ καὶ 
“Ἑλλήνων τινές. Ἐϊππτ. Μοᾶ. 441.). Ι 

Βοῖιοῖ. αὐληταὶ πάρα: ᾿Αντὶ τοῦ πάρεστε. ἐσπούδαζον γὰρ οἱ ὌΝ 

(πο Θηβαῖοι) περὶ τὸν αὐλόν. 

863. φυσῆτε] ΟΔπϊῦ 6. ΑΠρΡΊΪΟ6 “Ρ]αΥ.᾽ Οἵ, Ῥαδο. 954. Αν. 859. ΤῊ. 11:8 

σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὸν, ἐπαναφύσα Περσιχόν. ΤΌ. τί τὸ βόμβο τοῦτο; εἶδ. 

15. 1242. ὦ πωλυχαρίδα, λαβὲ τὰ φυσατάρια, ] ἵν᾽ ἐγὼν διποδιεάξω οἷο. 
Ἠοτοά. ΤΥ. 2. ἐπεὰν φυσητῆρας λάβωσι ὀστεΐγους αὐλοῖσι προσεμῴφερε- 

στάτους -- φυσῶσι τοῖσι στόμασι. Ἐπ. 864. ἐγὼ δὲ κινήσω (φυσήσω ὃ) 
γέ σου τὸν πρωχτὸν ἀντὶ φύσχης. 

τὸν πρωχτὸν χυνός] ΑἸ] δ φῬτονουθίαιη. ΠΠπὰ ἀθ ΠΡΡῚ85 ἐς κυφγὸ 

πυγὴν ὁρᾶν, αὖ τποποὺ ΒοΠο]ϊαβύα, ααὶ οοηΐον ΕΟ]. 2δδ. τί δ᾽, ἢν Νέεο- 
χλείδης ὁ γλάμων σε λοιδορῆ; ] Β. τούτῳ μὲν εἶπον (γ᾽ ἂν εἴποιμ᾽ Ὁ) ἐς 
χυνὸς πυγὴν ὁρᾶν. ΕΙάΐοα]6. μοο Ἰοοο Βοροῦιβ ἐἰθοῖποβ ἡαθοῦ ἰμῆδθδ 
Εἰ 115. απο τὸν πρωχτὸν κυνὸς, ἰδηατιδηι 51 ὁ ἢ 6 π86 ᾿ΠΠπ ποιηθῃ δῦ, 

αὖ ἴθ ΤΊ οβιη. 1110. σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὸν, ἐπαναφύσα Περσιχὸν, ἵν 6. 10 118 
ὁδπ 68} δ Ποπᾶπι Ρογβίοαπι. Δοι. 980. τὸν ἁρμόδιον σεται. ΤΆΘΟΟΥ, 

ΧΙΥ. 80. ζἀδὲν --- Θεσσαλικόν τι μέλισμα, Καχαὶ φρένες. Αθἰι. 14, ἀσό- 
μέγος Βοιώτιον (86. νόμον). Τιγ5. 1287, Τπιοίαῃ. 46 ϑα]ῦ. 08, ὠρχήσατο Ἢ ἣν 
᾿ἀἀφροδίτης καὶ ΄ἄρεος μοιχείαν. 80. τὰς γὰρ “]ὸς γονὰς ὀρχούμενες τις " 6, 



ΙΝ ΛΑΓ(ΉΛΕΝ. Υ. 86] --- 8600. 8989 

Ε 65. ὀρχούμενος τὸν «Αἴαντα. ΟΔΕ ΠΟ πᾶθ ποηιθη ὙΘυ πὶ Πϊὸ ᾿π 0]! ρθη ἀπ Πὶ 

ἜΣ. ναϊαπὲ οὐΐδατη ὭοΡν. ΠΙπα. Ηος ἃπίθιῃ αἰοϊδ ἃυῦ αἀποὰ οδθοὶ οββθηῦ 150] 

Ο ΕἰΡΙ οἴμο5 (απ486. ραΐθθιῦ ον ἀποθιη ΘΠ ὁ Βορούϊα Ῥτοβοϊβοθπίθπι βθοσθϊ 
ΘβΒοηὉ) δυῦ ατοα ἱπῆλπαϊ Ἰᾶθοστο (Ῥδο. 904. φυσῶντι χαὶ πονουμένῳ) 

 (ἰδίοη 5 σῸπ15. ὀρθοὶ 6556. ν᾽ ἀθυθηΐαν. ΒΟΥΡΊΘΥτιΒ Ὁ 0 185. τ ΓΙ Οα]γῸ8. ὁχ Ρ6116 

 ραπὶπᾶ ἰδοίαβ (ΔηΡΊΙοο, θα ρΡὶ Ρ 65) Βαρθυΐδθθθ ΠῸ5 Ὁ] οῖπ65. οχιβυϊμιαῦ. ΟἿ. 

Τκιοίδη. πιο. ὅθ. ἀναϑήματα ἀνέϑηχα μὰ “10 οὐχ ἔξ χυνὸς. πρωχτοῦ 

(τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου), ἀλλ᾽ ἐξ ὄνου περιεργίας. 86801: τὸ δὲ πρω- 

᾿ς χγὸν χυνὸς χομμάτιόν ἔστιν ἀπὸ παροιμίας ἣν τοῖς ὀφϑαλμιῶσιν 

ἔλεγον, Ἐς πρωχτὸν κυνὸς βλέπε. 8680]. δὰ Ε6]. 255. Αρροπᾶ. Ῥτον. 

ΤΠ. 25. Εἰς χυνὸς πυγὴν βλέπει (1οτὺ. βλέπειν) καὶ τριῶν ἀλωπέχων: 
ἐπὶ τῶν ὀφρϑαλμιώντων χαὶ αἰσχρῶν. ἈΡοβίο]. ΥἹ. 84. 

Βοϊιοῖ. τοῖς ὀστίνοις (φυσῆτε: Δείπει τὸ αὐλοῖς. (ὀστίνοις δὲ ἔφη.) 

ἐπεὶ τὸ παλαιὸν ἀπὸ τῶν ἐλαφείων ὀστῶν χκατεσχεύαζον τοὺς αὐλούς. τὸ 

δὲ πρωχτὸν κυνός (χομμάτιόν ἐστιν) ἀπὸ παροιμίας, ἣν τοῖς ὀφϑαλ- 

μιῶσιν ἔλεγον, Ἐς πρωχτὸν κυνὸς βλέπε. (μέμνηται ἐν ᾿Εχχλησιαζού- 

σαις [200] “τούτῳ μὲν εἶπον, ἐς πιρωχτὸν κυνὸς βλέπε." 

804. παῦ' ἐς κύραχας] Εδάοπι νοῦρθὰ Αν. 889. ΘΠ ἔρρ᾽ ἐς χόρακας 
Ῥαο. 500. Ρ]. 604. βάλλ᾽ ἐς χόραχας Νυν. 133. ΤῊ. 1079. Ρ]. 782, ἀπόφερ᾽ 
ἐς χόρακας Ῥὰο. 1221. οὐ 5Β᾽ΠΡ]1ΟἾτο. ἐς χόραχας ΝῸΡ. 640. ν. 28, Ῥδο. 
19. 117. Ρ]. 894. Τπᾶ6 νουθατῃ σχορακίζειν, οὐ Ὁ πη 9] 1056 ὑσδούδγο, 

ῬΙαῦ. Ατίαχ. 27. Ῥταρβίαῦ ἰαπποπ ἰογίαββο βουδὶ παῦ᾽. ἐς χόραχας, αὖ 
βυδᾶοῦ οὐΐϊδιη Τιοπίϊηρ. ΟἿ, δὰ ὕοβρ. 949, ΝΙΒῚ ἰοσέθ σθροπθπάμπη βάλλ᾽ 

ἐς χόραχας, αἀποα ἔδοῖ]6 ρμοίοταῦ ἴῃ παῦ᾽ --- υυαίατὶ. ϑμ Ποῦ Ὑ 68Ρ. 949. 

πάρεχ᾽ ἐχποδών. 
᾿ σιῆχες] ὙοΒραΒ ἀ᾽οἶποβ αἰοῖθ, απἴὰ ἸΠ]άτῖπὶ ᾿ἰπβίαυ πη] 6501 δαηῦ. ΟἿ, 
ΟΥ̓ 68Ρ. 450. παῖε παῖ᾽, ὦ Ξανϑία, τοὺς σφῆκας ἀπὸ τῆς οἴχίας. 

᾿ς οὐχ ἀπὸ τῶν ϑυρῶν;] Οἵ, Εα. 128. οὐκ ἄπιτ᾽ ἀπὸ τῆς ϑύρας; 
ο΄ ϑοιοῖ. οἱ σφῆχες: πὸ τοῦ ἠχεῖν τοὺς αὐλητὰς ὡς οἱ σφῆχες. μετὰ 

τοῦ Θηβαίου δὲ πολλοὶ αὐληταὶ ἦλθον εἷς τὰς ϑύρας τοῦ “Τιχαιοπόλιδος. 

8600. Χαιριδῆς] ΟΠ ον 5 ΡᾺ11Π1, 1. 6. ἀἸβοῖρα!. 106 ΟΠ δου 46, Ὁ] ]οἶπ 6 

Ῥοββίπιο, οἷ. βιρτα 10. Ῥαο. 961. Αν. 88. Νοιμθη. Οομηο6 Πούθμη Χαερι- 
᾿δεὺς αὖ ἀηδονιδεὺς, πελαργιδεὺς (Αν. 1356.), περιστεριδεὺς, χελιδονιδεὺς, 

“χηνιδεὺς, γαλιδεὺς, ἀλωπεχιδεὺς, λυχιδεὺς, παρδαλιδεὺς, λεοντιδεὺς, 

ἀετιδεὺς, πιϑηκιδεὺς, κοραχιδεὺς, ἱερακιδεὺς, χορωνιδεὺς, λαγιδεὺς, περ- 

δικιδεὺς, ἐρωτιδεὺς, υἱδεὺς, οὔο. 

βομβαύλιοι] Ῥτο βομβυλιοὶ αϊούίαμη, απαδὶ βομιββοῦντες αὐλοῖς, ΑΠΡῚ. 

ἀγομο β οὐ ὑμ8 θαᾶρ-Ρὶρο. Οἷς, ΤΊ οβπι. 1170. τέ τὸ βόμβο τοῦτο; υὉϊ 

Δ {ἰθῖαθ οαπία αρὶΐαγ. Εἰβὺ δαΐθμ βομιβύλιος ἃΡ15 σόπιβ (Δ ΠρΡῚ. Ὁ ππη Ὁ] - 

Ῥ 66), 5ῖ6 ἀϊοῦπιη παρὰ τὸ βομβεῖν. Υ6ὁ8ρ. 107, ὥσπερ μέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς 
εἰσέρχεται. ΤΠθοοΓ, 1171. 18. ἁ βομβεῦσα μέλισσα. Υ. 29. σφὰξ βομβέων 

τέττιγος ἐναντίον. 40. ὧδε χαλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμήνεσσι μέλισσαι. 

Ἡοβγομΐτβ, βομβαύλιος" ὁ αὐλητὴς, ἀπὸ τοῦ βομβεῖν. 

ϑΘοϊιοῖ. Χαεριδεῖς βομβαύλιοι: (Τὰ τοῦ Χαίριδος πεπαιδευμένοι ἢ μελε- 
“τῶντες. Χαῖρις δὲ αὐλητὴς Θηβαῖος ἄμουσος, οὗ μέμνηται ἐν ἀρχῇ τοῦ 
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δράματος “ὅτε δὴ παρέχυψε Χαῖρις ἐπὶ τὸν ὄρϑιον." ᾿Δ4ττιχὴ δὲ ἡ 

συνήϑεια τὸ οὕτω λέγειν ἀπὸ τοῦ Χαίριδος Χαιριδεῖς, καὶ ἀπὸ τῆς 
περιστερᾶς περιστεριδεῖς.) : 

(βομβαύλιοι: «4ὐληταί. τὸ δὲ βομβύλιος ἐν προσϑέσει τοῦ α ἔφη βομ- 

βαύλιος παίζων παρὰ τὸν αὐλόν. βομβύλιος δὲ εἶδος μελίσσης, καὶ εἴρη-, 

ται παρὰ τὸ βομβεῖν.) ᾽ 

8601. Οἵ, Ἐρο]. 1046. νὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα χεχάρισαί γε μοι,} ὦ 
γλυκύτατον, τὴν γραῦν ἀπαλλάξασώ μου. 

γεὶ τὸν ᾿Ιόλαον] ΙοἸαιι5 ΠΟΙῸΝ Τηᾶρ δ ΠΟΠΟΥΪθ 5. ἃραἃ Βοθοῦοβ ΘΟ] αι. 

Η65. ϑ'οαξ. τ4. χυδαλίμου ᾿Ιολάου. 8, ὦ ᾿Ιόλαε. 828. χρατερὸς ᾿Ιόλαος. 407. 
Ἐν. 88. κούρην κλειτοῦ ᾿Ιολάου. Ῥιπά. Ν, Π1Ι. 86. ᾿Ιόλᾳ. Βὰ. 80, μδϑόν..᾿ ἱ 
ἀππὶ ἔουβαπ ψεὶ τὸν ᾿Ιόλαν ἐπιχαρίττως σύ γ᾽, ὦ ξένε. 

ἐπιχαρίτως) Οἵ, Χοπορη. ΑΡο]. 4. ἐπιχαρίτως εἰπόντας ἀπέλυσεν. γιά, 

δηποῦ. ΟΥἹ. 

ϑοῖιοῖ. νὴ τὸν ᾿Ιόλαον: ᾿Ιόλαος ἥρως οὕτω τιμώμενος παρὰ Θηβαίοις. 

τὸ δὲ ὄπισϑέν μου, φησὶ, φυσῶντες τῷ πνεύματι αὐτῶν τὰ ἄνϑη τῆς 

γλήχωνος ἀπέβαλον. ἐβάσταζε γὰρ φορτίον γλήχωνος. τὸ δὲ ἐπιχαρίτως. 
ἀντὶ τοῦ χεχαριτωμένως (καὶ χεχαρισμένως ἡμῖν ἀπόλοιντ᾽ ἄγ). ᾿ 

809. τἄνϑεια] πη ἴον ἴοσο χαρπεῖα ΕὟ. 220, οὗ φυλλεῖα ΑΘ, 409. 
ῬΙ. 544. ΟΥ, ῬΙαῦ. ΑἸο. 4. ὡς φυτὸν ἐν ἄνϑεν τὸν οἴχεῖον χαρπὸν ἀποβάλ- 

λον χαὶ διαφϑεῖρον. 5. ΦΆ600. Ἐρίβί. 1. 11. τὸ ἄνϑος αὐτοῦ ἐξέπεσεν. 

Αθβοι. Ῥοῖβ. 248, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 

γλάχωνος] ῬΆ]6 611. ΟἿ, Τμοοον. Υ.. δ0. χαὶ γλάχων᾽ ἀνϑεῦσαν. Ὧο ᾿ιᾶσ 
ἔουτης ν. ΑΠγτθηβ Ποῖ. Ρ. ὅ10. δια: Τληχὼ ϑηλυχῶς, τὸ ὀρίγανον. οἱ δὲ 
ἁττιχοὺ βληχὼ φασί. (Ἰΐα οπΐπὶ ἸΘροπάπι.) Εουμὰ γλήχων φοπδίληξο 

αὐϊταν ἩΙΡροοῦαῖθβ. Εὐτιὰ Αὐἰΐοα Ἰορὶσαν Τγ5. 89. Αὐἱδιορποηύ. ΠῚ. 50: 
δῖ. βλέφαρον οὗ γλέφαρον. 

8170. πρίασο] Αἰὐϊουβ αἰχιββοῦ μοί πρέω. Οἵ, 84. 85. . 
ο 87]. ὀρταλίχων] ὅ5΄1΄6. ρΆ1105. ΡΠ ΠπᾶΟ605 ἃ ΤΉΘΌΔΠΪΒ γ θα αἷὖ γα ΕΒ 
αρυὰ Αἴποη. ΧΙΥ. 6022 Α. (11. 781.) τὸν ἀλεχτρυόνα δ᾽ ὀρτάλιχον (ὀνομεί- 

ζετε, 80. οὗ Θηβαῖοι). Ἠδρβγομΐα5, ὀρτάλεχοι" οὗ μήπω πετόμενοι γνεοσ- 

σοί: χαὶ οἱ ἀλεχτρυόνες. ΗΪῸ 'ἴπ φΌΠΟΙΘ ἀθ δ] 1{1ῦπ8 αϊούαμι. ΘΙΝΏ. 
Εὐγιῃ. απ, 480, 49. ὀρταλὶς χαὶ «ΑἹολιχῶς ὀρτάλιχος. ἙΠποοοῦ. ΧΠῚ. 12. 
οὔϑ᾽ ὁπόχ᾽ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν. 1ὴ6 Πδὸ γ068 Υ. ΒΙοιΝ 
6Ἰοβ55. Αρ. δ4. δε οοῦ ὀρνεϑοτρόφος τορῖο ογαῦ Βοροίϊα, αὖ πιοποῦ Β0110]. 

Οἷ, Ῥαο. 1003. 
τετραπτερυλλίδων}] 1. ο. τετραπόδων (Ηοτοᾷ. 1Π, 18.)}, απ ταροααπη. 

Μανία]. ΧΊΠ. 98. Ἰη δον απὸ ἀγαροᾶθβ παὐύγἃ ρεϊπᾶ ΤΘΡα5.᾽ ΜΠΙΠιδ 
ῬΙΟΡΑΌΙΠΟ ἀο Ἰοοιιδοϊβ, ἀαδο αἀπδύθιου ἃ1ὰ8 παροαπῦ, ἱμ:ο Πρ Β6}0].. 

ΟΥ, δὰ 1082. Τηρυόνῃ τετραπτίλῳ. ὅορ!. ΕῪ. 27. τετράπτεροι (μύρμηκες), 
078, ἔνεστι δ᾽ ἐν χέρσου τετρασχελεῖ γονῇ (Κύπρις). 1)0. αἰμαἸ πα ΟἸν 18. 
ἴῃ --- υλλὲς οχοαηύθτβ ν. ὥοθσαρθο ἄρ Ποιηΐη. Ρ. 84. ““ὀρτάλιχοι οὔ 

τετρατιτερυλλίδες τηδηϊοϑῦο βαηῦ ἃγο8. οὗ απὸ ἄτι ἃ 65, ΘΆΠ05. ρα }]}- 
ΠδθοΟΒ. οὖ Ἰοοιιβίαβ γ0] οἰοα ἀὰ5. εἷο ἰμ 6] ΠΡρὴ [180 οχἰ βυϊπηδηῦ ἰπ ον ΡΥ οὕο8,᾿" 

ΕΠ. οί Πιᾶθο ἰηθουργοῦα! νἱάοίαν ΤΣ] Πβ]οἶαβ, ὥπαμὴ πτέρυγες ΟΝ 
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 ΒΟΪΌΠη [86 ἃνίαη] 564 οὔϊδιη Ρπηδθ Ρἰδοίπιιη αἰ δ ἢ ὐτι", ΟΠ ΠΟα 6. δα ἃ]1ὰ5 

᾿ς γ88 ΡΠ ΠΠη85. ΠΟῸ γοΟδ Ὀ.]Π πη ἐγ 5 οταῦαν, πῸπ ἱπορύππι νἱαθίαν ἡπδατχι- 

ΡῬοᾶοΒ τετραπτερυλλίδας ἀἴο]. ΒοΠο!αδύαθ Ἰηἰουρυθία ο ἀ6. ἸοΘιΒ0 15. ἱρ 5115 
γἱἀοίτι 6580. ὁοπ]θούατα. ΤΘοιιδίαβ αὖ ΟἸΡαΠ γ]]Ἰββίτπηπ τη. ἐπι 15. ὀρρομῖῦ 
ΤΙ ΘΟΡΟΙΒ ν. 1110. Ταμύο ρβαγἀ1π85. οδῦ 4 Ἰοοιβύϊβ εἶθ ΟΟΡΊ θα] τ] 

ταῦϊο ροβύα!αὖῦ τπὖ ΟῚ ἀο] Το ἐου 65. τηθιποσθηῦαν, ΙΝ). 

ϑοίιοῖ. τετραπτερυλλίδων: Τῶν ἀκρίδων, παρὰ τὸ δ΄ ἔχειν πτερά. (ὀρτα- 

λίχων δὲ τῶν ἀλεχτρυόνων χατὰ τὴν τῶν Βοιωτῶν διάλεχτον). 

872. ὦ χαῖρε κολλιχοιάγε! Νυ]ρο τηὰ]6 νἱγριϊα ροηϊθαῦ ροβϑὺ χαῖρε. 
Οὐ Ἐπ. 1254. ὦ χαῖρε χαλλίνιχε --- Ῥδο. ὅ28. ὦ χαῖρ᾽ ᾿Οπώρα. 1804. 
ὦ χαίρετε χαίρετ᾽ ἄνδρες. Ἀν. 1080. ὦ χαῖρ᾽ “Πράχλεις. Τὺ. 8658. ὦ χαῖρε 
φίλτατ᾽. 1100. ὦ χαίρετ᾽, ὦ «““ώκωνες (αι. ὦ χαίρεϑ" οἱ «““ἄάκωνες). ΝΊΘοΙΙ, 

ΤΥ. ὕ88. ὦ χαῖρε ἔχρυσόχλυστα. 650}. ΒΡΡ]. 002. ὦ χαῖρε πρέσβυ. 

Ἀρ.. 21. ὦ χαῖρε λαμπτήρ. ὅορᾷ. ΠΕ], 600. ὦ χαῖρ᾽ ἄνασσα. ΑἹ. 91. ὦ χαῖρ᾽ 

ἀϑάνα, χαῖρε. τι. Οὐ. 410. ὦ πρέσβυ χαῖρε (1. ὦ χαῖρε πρέσβυ). Ἐ]. 1884. 

ὦ χαῖρε πόλις. Ἤδτο. 0238. ὦ χαῖρε μέλαϑρον πρόπυλά ϑ’ ἑστίας ἐμῆς, 

ΗΣΙ]. 1105. ὦ χαῖρε πατρὸς μνῆμ᾽. 610. ὦ χαῖρε “Ζήϑας ϑύγατερ. ον. 74. 

Ο ῬΟΊΒΟη. δα Ογοβϑῦ. 470. Βοὰ τα. 1838. χαῖρ᾽, ὦ βασιλεῦ τῶν “Ἑλλήνων. 

χολλιχοιράγε) Βοθούϊ, οὗ Ἰηὔοῦ οο5 ΤΠΘΡαΗΪ, γογᾶοοβ οσαηῦ. Υ, ΑἴΠοη. 

Χ ν. 417. Κόλλιχα νοραθαηῦ ρΡδηϊβ φποάάδηι σΘμτ8. ΚΌΠΟ]: χόλλεξ εἶδος 

ἄρτου περι(ξεροῦς. Ἰυγούϊαππι8. Ρ. 202, χόλλιχες: ἀρτίσχων εἶδος, ὡς πλα- 

᾿ χούντων. (ϑοαυἱδπι ἸοοὰΒ ΑὙἸβίορ δ ηἾ8.) τενὲς δὲ τὰ ἱτρία ἐνόμισαν. ἨΐρΡ- 

Ῥομὰχ Αἰγιοη. ν. 804 Β. χαὶ χρίϑινον χόλλιχα, δούλιον χόρτον. ΡΠ ΡΡῈ5 
Ἰριὰ, ». 112. χόλλιχα φαγὼν, χρίβανος ἄρτων. ΝΙΘοΟΡΠοΙ Ρ. 040 Β. χόλ- 
λιχας, ὀβελίαν, μελιτοῦτταν, ἐπιχύτους. Ἐπ ααἰθιι5. 10615. ὀομβίαῦ ρῬγοα πο 

Β0ΟΠΠ Δ η| ἴῃ κολλιχοιςράγε. 

χολλιχκοι(άγε Βοιωτίδιον)] Σχῆμα πρὸς τὸ σημαινόμενον, αὖ νοσδηῦ 

δταιημηδίϊοὶ. ΠὈὺ ὦ φίλε τέχνον, οἴο. ΟἿ, Αοβοι. ΟΠ. 893. οὔ ᾿γὼ τέϑνηχας, 

᾿ φίλτατ᾽ «ΑἸγίσϑου βία. Ἐν. Το. 085. ΒΔρΘΟη. 1805. ϑορῃ. Θεά. Βὰ. 1106Ύ, 
Ἡλι Ἰϊογ Τιαὐϊηϊ πο (ΤΥ ΘΘΥ πα 1, οἷο, 

Βοιωτίδιον] Βοοοῦπ]6. Τ)μαϊπαύ νι ἃ" Βοιώτιος, ἴοο δαΐομι Ὁ 

Βοιωτός. Ἰδογηδΐαπι τὖῦ ἱματέδιον (τ), σηπίδων, οἴο. Οὐπίτα Ξανϑίδιον 

(δ. 82.) ἰουτηαύπμη οδὺ πὸὴ ἃ Ξανϑέας 504 ἃ ΡΥ γο ἕανϑός. ὅ1ὸ 

ὺὐριπίδιον, Σωχρατίδιον, «»ειδισιπίδιον, οἴο. 

ϑοϊιοί. χκολλικοφάγε: Κόλλιξ εἶδος ἄρτου περιφεροῦς. 

87 ---880. ΟΥἷ, Ῥαο. 1008. χὰκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν] χῆνας, νήτ- 
τας, Ἰριαρτας, τροχίλους" 1 χαὶ Κωπάδων ἐλθεῖν σπυρίδας, οἵο. 

813. ὅσ᾽ ἐστὲν ἀγαϑὰ Βοιωτοῖς ἐΠΕΣΩΣ] σὲ, οβρ. ὅ87. χαὶ μὴν ὅσ᾽ ἂν 
λέξῃ γ᾽ ἁπλῶς μνημόσυνα γράώψομαι ᾽γώ. 

8:4. γλαχώ] Δὐζίοαμι οδϑὺ βληχώ, αὖ ΤΚγ5. 89. Ῥὰο. 1712, κυχεῶνα --- βλη- 

Ἶ χωνίαν. 

ψιάϑως} ΟΥ, Τ:γ5. 920, Βδη. δ07. (ὑοπη. ἃποῃ. 1Υ. 700. ἐχ τῆς αὐτῆς 

αψιάϑου γεγονώς. ῬΆΠ]]ΘΗΙ. ΤΥ. 10. χῴδεον καὶ ψιεάϑιεον. 
ϑοϊιοῖ. (ὀρίγανον δὲ ϑηλυχῶς ᾿Δττιχοί). 
γλαχώ: Ἢ γλαχὼ τῆς γληχοῦς. ᾿“ττιχοὶ δὲ βληχώ φασιν.) 
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ψιάϑως: Ψίαϑος ἡ χαμεύνη, καὶ τὸ φυτὸν ἐξ οὗ πλέχεται ψίαϑος. ΝΊοῦ., 

870. νάσσας --- τροχίλως] Οἱ, Ῥαο. 1005. χάἀχκ Βοιωτῶν γε φέροντας 

ἰδεῖν 1 χῆνας, νήττας, φάττας, τροχίλους" 1] χαὶ Κωπᾷάδων ἐλϑεῖν σπυρίδας. ἔξ 

ἀτταγᾶς] Αὐὐαρσὶποβ. ΑΡ Αὐϊβίοξοὶς (Η. Δπ. Χ. 49.) τϑοδπβοίιν ἀττασο 
γᾶς ἀπῶ οαπῃ ΘΠ πῶ ΡΠ πδοθα, φρογᾶϊοθ, ῥμδβίαπο οἷο. ἱπίθυ ἃγθ8 χογέτ 

στιχάς. Οἵ, ὝεΒρ. 267. Αν. 249. 207. 761, Ηοτν. Ἐροᾶ. 11. 58. Τὴη ἈΠ: 
701. ἀτταγᾶς ποιχίλος αἰοῖτπιν. ὙΙΔοῦαν ολάομη 6588 αὐδη ποβίγαϊοβ 

ἀϊοαπῦ σύοσϑθ. ΟἽΡαμ 6]0ὰ5 ἀο]]οδύϊουθη {1586 οομδίαῦ αἐχ ΕἾ. 8579, 

ἀτταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἔν ἐπινικίοις χρέας. ῬΠοΘπΙοΙ465 Αἰπθη. Ρ. 062 Εν 

χοὐδὲν ἣν τούτων ὅλως ] πρὸς ἀτταγῆνα συμβαλεῖν τῶν βρωμάτων. ὯΘ᾽. 

ΤΟΙἸα τι ΤΌΤ ΠῸ7Ὲ5 ΠΟΙΏΪΗ15, τῦ 46 δοσοηίιι, ν. ΤΟΡΘο0Κ. δὰ ῬΏγγη. Ρ. 117. 

φαλαρίδας] «Ῥαληρὶς οδὺ ἔα]1οὰ αὐτὰ, [ἴὰ αἰοία ἃ0 4108 5[6118, 568 

τη8 0] 4π8Π| ἴπ οαΡῦ6 παροὺ. Οὗ, ἄστη. 16 55- Βα πη, ΔΠΡΊ. βύδτ -ἔο σ]. 

ΟΡ δαμάθιη οδπβᾶπι φαλαρὸς ΔΡΡΘΙ]ΔΙΌΓ ὁδη15 ΤΉΘοΟοΥ. ΥἼΠ. 20, οὖ ἃγ165.. 

Υ. 104. Οὗ Ἀν. δθῦ. πυροὺς ὄρνιϑι φαληρίδι ϑύειν (001 56801: ὄρνεον. 
λιμναῖον εὐπρεπές). ᾿ 

Βοῖιοῖ. (φαλαρίδας: Οἱ μὲν γένος ὀρνίϑων, οἱ δὲ τὰς ἐν τῇ. Φαληρίδες 

γενομένας ἀφύας.) 

816. τροχίλως] ΟΥἷ, Ῥαο. 1004. : 
χολύμβως] ΜοΙροΒ. Δμρ]οθ ἀΐνουβ. Ηθδγομίαβ, χόλυμβοι" αὲ κολυμ- 

βάδες (χολυμβίδες )ὺ, τὰ ὄρνεα, ἢ ζωύφια ἐν χολυμβήϑραις. ἴπ Αν. 804. 
οϑάθυῃ ἃΥΪΒ χολυμβὶς ἀϊοϊθαν. ᾿ ; 

870, ὀρνιϑίας} Ἰπορίθ ποθ ἱπίογργθίαϊαν βομο] βία, χειμὼν ἐν ᾧ τὰ 

ὀρνίϑια διαφϑείρεται. Βοθούπτη ΟαΠη τη] }5. Υθ5. 5115. ὑπ απδπι ἔθπι-, 

Ροβίαξομι ἴῃ [ὈΓΠΠῚ ἱπρΊιθσο αἰοϊύ, ἤοΐο τπθηβ ποηηπθ ὀργιϑίας. Νᾷπι, 
γΘΠΓΟΥΠΠ ΠΟΠΙΪπΠδ ἴῃ ἑὰς (ΟΥΤΪ ΠαΥἹ 50] θη. ΠΙΝῸ. Βῖο “Ελλησποντίας (αὶ 

Ὁ Ἠδ]]θβρομίο ἢὰ) Ηοτοᾶ, ΥἹΙ. 188. Στρυμονίης ἄνεμος χυματίης, 

ὙΠ]. 118. Β᾽πη ον Ππᾶῖῦ ποβίου Εᾳ. 487. ὡς οὗτος ἤδη καιχέας (ᾳαδβὶ χαχέας) 

χαὶ συκοφαντίας πνεῖ. ῬΏΤΥΠΙΟΙ. ΑΡΡᾶ:. ὅόορῇ. ρ. δῦ, 25. ρνιϑίας χειμών: 
ὃν οἱ ὄρνιϑες προσημαίνουσι (ἢ. 1. δἀἀποίο). ΑρΡροπᾷ. Ρτον. Υ. 385. χειμὼν. 
ὀρνιϑίας: ὁ σφοδρὸς, ἐν ᾧ τὰ ὄρνεα φϑείρεται. Μαραν. Υ1Π. 81. Χειμὼν 
ὀρνιϑέας: ἤγουν σφοδρός, ἐν ᾧ τὰ ὄρνεα φϑείρεται. “έγεται χαὶ ἄνεμος 

ὀρνιϑίας. Υ. Τάθ16ν. Μοίρον. 192 5ᾳ. Ὑ ΥΙΒΙΤΉΠ1ΟΥ υἱάοῦαν 411ἃ ἃ Βοος. 

1Ἰαβύω ἃ]]αἴα ἰηὐογρτοίαιο, ὁ ἐπὶ τὴν γῆν τὰ ὄρνεα στορεγνὺς, αὖ 6. δ΄. 

Οοὔα  ΐοο5. ΟΟΥδῸ θη οΟῦο ΔΠΠ"Ϊ, ὑγ818 ΤηᾶΥΘ γϑοίΐ, ἸΟΠΡῸ ΤΟΙ ΡΟ ΔΙΔΥΤΗΙ 

ἀοίοβϑι δὰ ἰθυσᾶπὶ γοηΐο ἴουθϊ αἰῆ᾽ρσοπίαν. Οἵ, Ὑγρ. αδουρ, ΤΥ. 478. 
“ΘΔ τη] δῶ ἴῃ [01115 ἀυίαπι 856 1]1ἰ|8 οοπαπηΐ [ΥΘΒΡΟΥ πὶ 
δαῦ ΒΥΡΟΥΠῸ5 ἀρὶῦ ἀὸ πιοπϊρθ 5 ἱ Ρο τ. ΒΩ. ΑἸοχὶβ Αἴμπθη.. 

Ῥ. 338 ἢ. νυνὶ δὲ πρὸς τοῖς πνεύμασιν | τούτοις «»άὔλλος προσγέγονε 

χειμὼν τρίτος" [ ἐπὰν γὰρ ἐχνεφίας χαταιγίσας τύχῃ ] ἐς τὴν ἀγορὰν, 
. τοὔψον πριάμενος οἴχεται 1 φέρων ἅπαν τὸ ληφϑέν. Ἰάρπι ρΡ. 840 Β. 
ἵνα Καλλιμέδοντ᾽ εἰς τοὔψον, εἰ φιλεῖς ἐμὲ, 1 παύσῃς καταιγίζοντα. 

Ιᾷ6πι Ρ. 421 Ε. χειμὼν ὁ μειραχίσχος ἐστὶ τοῖς φίλοις. Αρβοῃ, ΟΒο, 

1000. ὅδε τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 1 τρίτος αὖ χειμὼν 1 πνεύσας 

γονίας ἐτελέσϑη. Οἵ. οἴαη ΑΥρ. οι, Οὐ. ΧΙΧ, Ππιττάλαχον τὸν ὀρνιϑέατ 
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ε ᾿ς βδοϊοῖ. ὀρνιϑίας: Οὕτως ὁ σφοδρὸς χειμὼν, ἐν ᾧ χαὶ τὰ ὄρνεα δια- 

᾿ φϑείρεται. οὕτω δὲ καὶ ἄνεμος ὀρνιϑίας ὁ ἐπὶ τὴν γῆν τὰ ὄρνεα στορεννὺς 

(ὑπὸ τῆς τοῦ ψύχους πνοῆς). ὁ δὲ Σύμμαχος χειμῶνα ὀρνιϑίαν ἀποδί- 
Ο δῶσι διὰ τὸ χειμῶνος τὰ ὄρνεα ταῦτα ἐπιφαίνεσϑαι, ὡς παρὰ ράτῳ 

ΒΓ0Υ71:1. : 
᾿ 8:78. χᾶνας] Οἵ. Ῥαο. 1004. 

᾿ς 879. σχάλοπας] ΗδΒγΟμΐα5, σχάλοψ᾽ σχαλοπέτα, ἀσπάλαξ, ζῷον γεωρύ- 

᾿ χον τυφλόν. ΤΣ ΥΠΙΟΪορ. Μ. Ρ. 715, 290. Αὐἱβύ. Η. Α. ὙΠ|. 20, 2. χαὶ ἐν 

᾿ τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλαχες περὶ μὲν τὸν ᾿Ορχομενὸν πολλοὶ γίγνονται. Ῥ]ϊη. 

ΠΕ Ν. ὙΠ. ὅ8. 
᾿ς ϑοϊοῖ. σχάλοπας: Μιύας τινὰς, οὗς φαμὲν σπάλακας. 

880. ἐγχέλεις Κωπαΐδας} Α Ιᾶοιι Βοροίϊδθ. ταπῦ ἁπΐθη ἴῃ Ῥτοῦϊο 

ΠΙᾺ ΔηρΡα 186. ΒΕ. ΟἿ, Ῥαο, 1000. καὶ Κωπάδων ἐλϑεῖν σπυρίδας. 1.γ8. 
᾿ς 8ῦ8ᾳ. Αἴποπ. Ρ. 297 . φησὶ γοῦν “4γαϑαρχίδης ἐν ἕχτῃ Εὐρωπιακῶν 

τὰς ὑπεριρυεῖς τῶν Κωπαΐδων ἐγχέλεων ἱερείων τρόπον στεφανοῦντας 

ἕ χαὶ χατευχομένους οὔλας τε ἐπιβάλλοντας ϑύειν τοῖς ϑεοῖς τοὺς Βοιωτοὺς, 

χαὶ πρὸς τὸν ξένον τὸν διαποροῦντα τὸ τοῦ ἔϑους (γένους νᾺ]50) παρά- 

δοξον χαὶ πυνϑανόμενον ἕν μόνον εἰδέναι φῆσαι τὸν Βοιωτὸν (άσχειν 
τε ὅτι δεῖ τηρεῖν τὰ προγονιχὰ νόμιμα καὶ ὅτι μὴ καϑήχει τοῖς ἄλλοις 

ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογίζεσϑαι. 
Κωπαΐδας) Νοίαπαδ 116 [οτπηὰ βοϊαΐα, Κωπάδων οδβὺ ἰπ οὐπβάθιῃ Βοροῦϊ 

ΒΟΙΉΟμ6 888. οὐ ΛοΙ. 962. Ῥαο. 1000. Κωπᾷδος ΕαΡ.]. ΠΠ, 280. 
ϑοϊιοῖ. (ἐνύδρεις: Εἶδος ζῴου ἡ ἔνυδρις. ἔστι δὲ ᾿χϑυοφάγον ὡς οἱ 

χάστορες.) ; 

Κωπαΐδας: Κωπαὶς λίμνη ἐν Βοιωτίᾳ, ἐν ὴ ἐγχέλεις πλεῖσται. (ἔστι 

δὲ χαὶ πόλις ὁμώνυμος.) 

882, δός μοι προσειπεῖν] Οἵ, Ῥας. τ09, δός μοι χύσαι. ἤδη, τ, χαὶ δὸς 

ἥ- χύσαι χαὐτὸς χύσον. Τιγ8. 923. δός μοί νυν (νύν μοι) χύσαι. ὅορῃ. 

ΑἹ. ὕ38. δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ τ᾽ ἰδεῖν. παν, Μοά. 1000, 
δότ᾽, ὦ τέχνα, ] δότ᾽ ἀσπάσασϑαι. 

᾿ς βιοοῖ. δός μοι προσειπεῖν: Ὃ “ικαιόπολις ἀκούσας τὰ περὶ τῆς ἐγχέ- 

λέως πρὸς τὸν Μεγαρέα λέγει ἄσμενος (ὅτι ὦ τερπινὸν χαὶ χαλὸν ἡμῖν 

τέμαχος χομίσας τὴν ἔγχελυν), δός μοι αὐτὴν προσειπεῖν. 

883. πρέσβειρα] ἨδδγΟΠΐα5, Πρέσβειρα" προτιμητὴ, ἀρχηγέτις. 1.68. »Υ]- 

᾿ς πδΥΪΐᾶ, ῬΎΪΠΟΘΡΒ. ΔῃρΊΪοο οΟὨϊοῦ. ΟἿ Τιγ8. 80. πρέσβειρά τοι ναὺ 

τὼ σιὼ Βοιωτία. (πᾶ Βοοοίϊοαπι 1Π1|8πὶ ΔΡΡΘΙ]αὐϊοπ θ μι {1556 600]11088.) 

Τὰσ. 19]ι. Τ. 9608. πρέσβειρ᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων. ΑΘ50}!. δορῦ. 3590. πρέσβι- 
στος ἀστρῶν νυχτὸς ὀρϑαλμὸς πρέπει. ὅορ!ι. ΕἾ. ὅ28. Ἥλιε φίλιππον 
Θρῃηξὶ πρέσβιστον σέλας. ΒῪ. 599. ἦλθεν δὲ δαὶς ϑάλεια πρεσβίστη ϑεῶν. 

Π Αγϊβίοξο!οβ ἂρ. Ὀΐορ. 1. Υ. 27. ἁγνὲ ϑεῶν πρέσβισϑ᾽ ἑχατηβόλε. Βοθοῦύιι 

Π ΔΠΡΎ ΔΤ ΠΙΔΧΙ Δ ΠῚ ΟΧ ΟΟΥΌΘ ΧΙ, ΘΟ ΘΗ ἀαύασιΒ Θὰτη Π]ΘΔΘΟΡΟΙΙαΪ, 

Ῥαγοάϊα δαΐθμι οδὲ ᾿ΐο νοῦβιι8 Ὑθυβῆβ ΑΘΒΟΠΥ]ΟῚ ρα 501|01: δέσποινα 

πεντήχοντα Νηρήδων χοροῦ. ΟἿ, Επτ. ΤΡΗ. Τ. 412. πεντήκοντα κορᾶν Νηρή- 
ϑὼν χοροί. Ἀπάτοπι. 1207. λαβοῦσα πεντήχοντα Νηρήδων χορόν. 680}. 
ΒΥ, 176 Ὁ. Ρίπᾷ. 156}. Υ. 6. Νηρεΐδεσσί τε πεντήχοντα. “ἈΡΡΘΙ]ὰῦ Δ] 15 
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ΤΠοΌἀθιη αὖ 6 ΠΥ] ΘΙηογραῦ, οὖ ὁχ βομο]αδίδθ γθυθὸ ἐξελϑούσας ἀρρατοῦ, 
ορΐποι, ἔχβαϑε ν. 884. δα ραγοάϊαπι ρϑυξίπουθ. Ἐογίαββα ἀρᾷ Αθβομ αι, 
ἔχβηϑε ν61 16 αἱ Βοαποραίαγ," (Β4Κ}}.) - 

Κωπάϑων κορᾶν] ΟἿ Τιγ8. 701. τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐχάλεσ᾽ ἐχ τῶν 
γειτόνων ἰ παῖδα χρηστὴν χἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν. ἘπΡα]. δ}. 

Αὐμθη. ὙΠ. 800 Ο. τεῦτλ᾽ ἀμπεχομένης παρϑένου Βοιωτίας 1 Κωπᾷδος. 

οαπᾷ, 1014. 1Π|. 108 Β. Φαληριχὴ χόρη. ῬΙΠΠΙοΥ τροχήλατος κόρη Ρεα πὲ 

αἸοϊξατ Χοπάτοη. 1014. ». 64. Α. “ήμητρος χόρη ἴατὶπα ΕαΡα]. 1. 1. ἁγνὴ παρ-᾿ 

ϑέγος “]1ηοῦς χόρη οδάθπῃι Απἰρηαη. Αὐπθη. Ρ. 4490. “ήμητρος παῖς γ]ὰ- 

ὀοπία Ατομοβίγαν. 1014. Ρ. 137. Μαρπὶ ααΐοπι δοβυϊ πη θαπῦαν ΔΠΡῚ 1186 Ἰδοῦ. 

Οοραϊαϊ5. Υ. Ῥαο. 1005. χαὶὺ Κωπᾷῴάδων ἐλθεῖν σπυρίδας. Τ,γ8. 86. 702. 
1ἰηΐτα 902. Ἐτ. 533. δὐχαυθ πη ΑἴΠ θη. ν. 927 Εἰ. χαὶ Κωπῴϑων ἁπαλῶν τεμάχη ᾿ 
στρογγυλοπλεύρων. ὙΙάΘ οὐ ἴρδὰπη Αὐπμοπδᾶθιμ Ρ. 207 Ὁ. 

ϑοίιοῖ. πρέσβειραν: Ὃ στίχος ἀπὸ δράματος “Ἰσχύλου (Ὅπλων χρίσεως 
οὕτως ἐπιγεγραμμένου, ἂν ᾧ ἐπιχαλεῖται τὰς Νηρεΐδας τις ἐξελϑούσας͵ 

χρῖναι!) πρὸς τὴν Θέτιν λέγων “δέσποινα πεντήχοντα ἔν τ ον χορῶν 

(χορὸν νυ]ρ. χοροῦ Ά]οἸς. χορᾶν Τ᾿. ὁχ ΑὐἹΒῦορ μηδ υ.).᾽" ᾿ 

884. Οἵ, Νὰ. 269. ἔλθετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾽ εἰς ἐπίν 

δειξιν. Αγ. θθῦ. ἡ Πρόχνη, 1 ἔχβαινε χαὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις. 

Ἐπὰν. ΕἸ. 1229, τί ποτ᾽ εἰς φανερὰν 1 ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν; ῬΈοΘΙ. 1720.. 

τᾷδε βαϑί μοι. Ἡοτοά. Ὑ11. 186. βασιλέϊ ἐς ὄψιν ἤλϑον. 

χἠπιχαρίττη] Βοθροίϊοο ἀϊοίαπι φρῖὸ χαὶ ἐπιχάρισαι, αὖ χατασχευάττη 

ῬτῸ χατασχευάσαι Οοτρ. [η50}. 1608. Υ. ΑἸγθηβ ΠΙᾺ]. 4.601. ρη. 117. 212... 
(υοα δὰ σγϑυθαιῃ ἐπιχαρίζεσϑαι, οἵ. Χοι. Ἐπ. ΥἹ. 12, ἐπιχαρίσηται. Ὁοἴδ- 

ΤΠ χαρίζεσθαι, αὖ βΒα115. πούμμη οδῦ, αἀϊθα  τ1 ΤῊΠΠ]ΊΘΓΘΒ, απδο διπαίουθαβ᾽. 

581 οορίϑιη [δοϊιηύ. Υ. Ἐὰ. 511. Ἐς]. 629. : 
ϑοοῖ. (χἠπιχάριττα: ᾿Αντὶ τοῦ ἐπιχαρίτως ἔχβηϑι τῷ ξένῳ. 

885. Οὗ. Εὰτ. ΟΥγο]. 189, πῶμα “τπονύσου φέρω. 1 ΣῈ. ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν 

([. ὦ φίλτατον πῶμ᾽, οὗ σπανίζομεν πάλαι. οὐ δὰ Τιγ5. 200. 

ϑοίιοῖ. ὦ φιλτάτη: ὋὉ «]ιχαιόπολις εἰληφὼς τὴν ἔγχελυν λέγει ἀσμένως 
αὐτὴν ὁρᾶν. : 

880. ποϑεινὴ -- τρυγωδιχοῖς χοροῖς] ὅ36})01: ἐσιτοῦντο γὰρ οἱ χορευταὶ 

δημοσίᾳ. Οἷ, Ῥαο. δ50. ὦ ποϑεινὴ τοῖς διχαίοις χαὶ γεωργοῖς ἡμέρα. 

Εδῃ. 84. ποϑειγνὸς τοῖς φίλοις (ἈῃρῚ. τορτούθοα Ὀγ 15 ἔχ᾽ θη ἃ 8). 

τρυγῳϑδιχοὶς χοροῖς] Ι. ᾳ. τρυγιχοῖς χοροῖς (θ028.). 
ϑ'οϊιοῖ. ἐσιτοῦντο γὰρ οἱ χορευταὶ δημοσίᾳ. Ἴν. 

887. ΜΙορύχῳ] Ῥτδοίον. ποβύσγαιη Ἄο8ρΡ. ὅ00. 1142, Ῥαο. 1008. δυδϊοηάυο 
ἄθ 6ο Ρ]αΐο οοιηΐοιβ εἸρωγευόμενος ἃρτα 5601. δὰ ΝῸΡ. 109. ὦ, 
ΜΙόρυχε, νῦν γὰρ εὐδαίμων ἔφυς, 1 χαὶ ΤΓλαυχέτης ἡ ψῆττα χαὶ “εογά: 

ρας, 1 οὲ ζῆτε τερπνὸν [τερπνῶς Ὁ] οὐδὲν ἐνθυμούμενοι. ΕΤΝ. Νούξ 

αὖ ἸαΧῸ Ο56. νἱνθὴ8. οὐ ΡἼ]ΟΒΙΒ. ὃ 

δμῶες, ἐξενέγχατε!] ΟἿ, 1174. ὦ δμῶες, ---. Ναβαθδμη 1101 νὸχ διμιῶε 
ὑταροορᾶϊαο Ῥγορτῖα Ἰορὶδαν δα ἀρ ποβύσιμη ἀπ ἀρ το] 08 ΘΟΠΙΐΘΟ 

ΟἿ 1008, παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν κίστην ἐμοί. 
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ος ϑδαϊοῖ. Ιορύχῳ: Ὁ ΜΙόρυχος ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ ἐχωμῳδεῖτο. (ἣν δὲ καὶ 

τῶν ἡδέως βιούντων. τραγῳδίας δὲ ποιητὴς οὗτος.) 

888. τὴν ἐσχάραν] Βοσααμη. ρου! ]θ πα. ᾿πί6]110 6. Οἵ. ν65ρ. 958. ἂν. 

1282. ΒῪ. 112, Οουαρίο ᾿ὐγα 8 11. 780. χομίσειέ μοι (αι. ἐχχόμιζέ 
μοι, } παῖ, 6011. Ῥ].. 1194. γο8Ρ. 819) ϑυμαλώπων ὧδε μεστὴν ἐσχάραν. 

«τὴν διπίδα] Ἐ1Δ ὈΘΊΤ αι. Οἐ, 6009. ἐρεϑιζόμενος (φέψαλος) οὐρίᾳ ῥδιπίδι. 

Παρ]. ΠῚ. 242, διπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλακας «Ἡφαίστου χύνας, ] ϑερμῆ παρο- 
ξύνουσα τήγανον (τηγάνου γ]Ρ.) πνοῇ. 

ϑοῖιοῖ. τὴν ἐσχάραν μοι: ᾿Πσχάραν τὴν νῦν χαλουμένην ἄρουλλαν. διπίδα 

δὲ τὸν φυσητῆρα. ᾿ 
889, ἔγχελυν] Εδάθπη ἴοτηὰ οδὺ Τ,γ8. τ0 2. ϑ'οα ΔΠ01 ἀρια ποΒίΠ ΠῚ 

οὐσυσγιηὺ ἐγχέλεις, ἐγχέλεων, ἐγχέλεσιν. 

ϑοῖιοὶ. (τὴν ἀρίστην ἔγχελυν: ᾿ἡττικῶς ἔγχελυν, Βοιωτοὶ ἔγχελιν. σχέ- 
ψασϑε δὲ ἀντὶ τοῦ ϑεάσασϑε, προσέχετε.) 

800. ἕχτῳ --- ἔτει] ϑοχίτιβ οηΐση Πἰὸ Ρ6111 Δππτι5. ἀρθθαύιν. ΟἿ, 200. ἕχτῳ 

σ᾽ ἔτει προσεῖπον. Ἠδούθπιβ ᾿π ΟΥ Τρ ΠΏ ΟΠΊΠῸ ΟΟΙΠΠΙΘΤΟΙ 1 ἔπογαῦ 0} 
ς΄ ΡΟΙΪὰπὶ πύον Βορθούΐοβ οὗ ΑὐΠπ ΟΠ 6568. 

8091. προσείπατ᾽ αὐτὴν, ὦ τέχνἼ ΟἿ, Ῥαο. δῦ. προσειτιεῖν βούλομαι 
τὰς ἀμπέλους. Τιγ8. 701. τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐκάλεσ᾽ ἐκ τῶν γειτό- 

γων, παῖδα χρηστὴν χἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν. 

ἄνϑραχας --- τῆς ξένης χάριν] Τροία. Βομο]ϊαβία, διὰ τὸ ἐπιξενί- 

ἕεσϑαι. ΟἿ, Ῥανῖρ. γε]. 842, ξένιά τε λήψει. τοιάδ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ, | πὺρ 

χαὶ πατρῷον τόνδε λέβητάώ γ᾽ [λέβητα τόνδε πάτριον Ὁ] ---- Ῥ]αΐατοΙι. 

Ἐ, 11. γν. 1068 Β. (γ61] ααϊδί. δ Ηρρη. γμ. 29). ἔστε ξένοισι μειλίχοις 

ἐοικότες" [ στέγης τε μοῦνον χαὶ πυρὸς χεχρημένοις. ὭΘΟΒΆ. 

802. τῆς ξένης} ΘΙμΜΠΠ1 ΤΠ γ8. 701. τοῖσι παισὶ τὴν (τήνδ᾽ ἢ) ἑταίραν 

ἐχάλεσ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων παῖδα χρηστὴν χἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν. 
ϑοῖιοῖ. τῆς ξένης χάριν: Ζ]΄πὰ τὸ ἐπιξενίζεσϑαι" (παίζων δὲ ἐφη). 

808. ἔσφερ᾽ αὐτήν] ὅ0. εἴσω. 
μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε] Ῥατοάϊα γνϑύϑιιπη Ἰ ασ]ρ 1418. ΑἸοοβέ, 9.4. μηδὲ 

γὰρ ϑανών ποτε] σοῦ χωρὶς εἴην, τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 

864, ἐντετευτλιωμένης} 1. 6. τεῦτλ᾽ ἀμπεχομένης, αὖ Ἰοφαΐίαν ΕΆΡα]ιΒ 

1Π. 280. ὅ6}01: ἀντὲ τοῦ μετὰ τεύτλων ἑψηϑείσης" μετὰ τεύτλων γὰρ 

ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις. Αἴμποη. ὙΙ1. ». 800. Β. ὅτε δ᾽ ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις 

χαὶ μετὰ τεύτλων ἐντυλίξαντες πολὺ μέν ἔστι καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 

᾿ χωμιχοῖς οὔο. Οἵ, Ῥαο. 1019. ὀλόμαν ὀλόμαν ἀποχηρωϑεὶς ] τᾶς ἐν τεύτλοισι 

λοχευομένας. ῬΊιογΘον, Π|.. 800. τεύτλοισί “τ᾽ ἐγχέλεια συγχεκαλυμμένα. 
Ἐπθα]. 1ΠΠ. 255, νύμφα ἀπειρόγαμος τεύτλῳ περὶ σῶμα χκαλυπτὰ ] λευχό- 

χρὼς παρέσται | ἔγχελυς. Ἰάρπι 1Π0. 229. αἵ τὲ λιμνοσώματοι (5011. 

λειοσώμ.) 1 Βοιώτιαι παρῆσαν ἐγχέλεις ϑεαὶ ] τεῦτλ᾽ ἀμπεχόμεναι. Ἰάρτη 

1Π|. 280. τεῦτλ᾽ ἀμπεχομένης παρϑένου Βοιωτίας [1 Κωπᾷδος. Ἰάοιι 

1Π. 248. ἀγαπῶν τε κἂν ἑψητὸν ἐν τεύτλοις ἕνα ] διὰ δωδεχάτης ἑψόμενον 

ἡμέρας ἔδη. Ἀπίρ!ι. 1ΠΠ1. 99. ϑυννάδος (ϑυννίδος Ὁ) Βυζαντίας ] τέμαχος 

ἐν τεύτλου λαχιστοῖς χρύπτεται στεγάσμασιν. “Βείαθ ἴγ68 ΒΡ60165. [ὉΤῈ Π- 
ὅπ, τεῦτλον μέλα Ὀούῶ γὰ]Ρ 718, λευχὸν ΟἾ01ἃ, οὐ ἄγριον 86 λειμώ- 
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γιον φτδίθῃβὶβ. Υ. Ῥἱοβοουῦα. 11, 49. ΤΥ. 16. ῬΙ]π. Ἡ. Ν. ΧΙΧ, 8... 
(ΤΙ σβοη. δα ἤδη. 1. 1.). 

ϑ'αϊοιί. ἐντετευτλανωμένης: ᾿Αντὶ τοῦ μετὰ τεύτλων ἑψηϑείσης" μϑὴ 

τεύτλων γὰρ ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις. (λέγονται γὰρ τεύτλοις συνεψόμεναι, 4 

ἥδισται εἶναι. καὶ ἀλλαχοῦ [ὕῬᾶδ. 1014] φησὶ “τᾶς ἐν τεύτλοις λοχευο- 

μένας." ᾿ 

895. τιμά] Ῥτούϊαπι. ΟἿ 881. 
ϑοῖιοῖ. ἐμοὶ δὲ τιμά: ᾿Εμοὶ δὲ τὸ τίμημα αὐτῆς ποῖ ἔσται. 

890. ἀγορᾶς τέλος] Ἑοτὶ νϑούΐρα4], αποα τοῖς ἀγορανόμοις Ῥοπάοραξατ, 
ἈΠπΡΊΙΟΘ 0011, ἀπθ. 

ταύτην] ἔπ ι δραχμήν. Οἵ. ΤῊ. 1105. δώσεις οὖν δραχμῆν ας 

ϑοίιο!. ἀγορᾶς τέλος: Ἔϑος ἣν τὸ παλαιὸν, ὡς καὶ μέχρι τοῦ νῦν, τοὺς 

ἐν τῇ ἀγορᾷ τέλος διδόναι τοῖς λογισταῖς. λέγει οὖν ὁ Ζικχαιόπολις ὅτε, 
τέλος λαμβάνω ταύτην ὑπὲρ ὧν ἐπώλησας. ΐ 

807. Οοπβίσιθ ἀλλὰ λέγε εἴ τι πωλεῖς οζο. 

808. δολοῖ. (Ἰὥῶγα: ᾿ἀντὶ τοῦ ἐγὼ ταῦτα πάντα.) 

809. φορτί Μοτο6685. Οἵ. ἤδη. 578. ᾿ 

ϑοίιοῖ. (χκεῖσ᾽ ἄξεις Ἰών: Γράφεται χαὶ Ἰώ ἀντὶ τοῦ ἐγὼ, καὶ δύο στιγ- 
μαὶ ἐν τῷ ἄξεις, εἶτα τὸ Ἰώ.) : 

900. ἐν Βοιωώτοῖσιν] ϑ΄πθ. ατὐϊοαϊο. Οἵ, Ῥαρ. 1008. ἐκ Βοιωτῶν. ΘΠ. 
θ04. ἐν ᾿“ϑηναίοις. Ἐ4ᾳ. 78. ἐν Χαόσι. 

ϑοίιοῖ. ὅτι γ᾽ ἔστ᾽ ᾿“ϑάνας: Ταῦτα, φησὶν, ὠνήσομαι παρὰ τῶν 48η- : 
ναίων ἅπερ Βοιωτοὶ οὐχ ἔχουσι. 

901. ἀφύας --- Ξρκληρικαε] Οἢ Αν. 76. ἀφύας «Ῥαληριχάς, ἘῪ. 422, μηδὲ ἕ 

τὰ Φαληριχὰ τὰ μιχρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. ἜΜΡα]. Π]|. 242, ὁμοῦ δὲ τευϑὺς, 
χαὶ Φαληρικὴ κόρη. Μαίΐτοῃ. ἃρ. Αίμοη. Ρ. 185. ἡ δὲ ῬΑΛΉΒΗΝΝ ἦλϑ᾽ ἀφύη, 

Τρίτωνος ἑταίρη. Μδϑομοπ. ἰθ14. ν. 244, «Ῥαληρικῆς ἜΠΡΕ, - διασεσαγ- 

μένος. 

902. χέραμον] 1. 6. νᾶ8ἃ {100 1118. ΑΠρΊ66 δαυθμθη ΑΥ̓͂Θ, ΟΥ̓ΟΟΚΟΥΥ. 
ΕΆΡα]. ἂρ. Αἴπθη. ΧΙ. 471 0. ΑἸοχ. 1014. ΤΥ. 104 Ε,ί Ιῃ ρῥγείϊο δαΐθπι 
οὐαπῦ γαϑὰ βού]α Αἰἰοα, ἰάθοχαθ οχρογίαυ! βο]θθαπί. Αὐποπ. 28 Ὦ. ἐπαι- 

γεῖται ὄντως ὁ ᾿4ττικὸς χέραμος. ῬΙαΐ. 46 νἱΐ. Δογ. 8]. ΤΥ͂. 320. 

ἐχεῖ ΤΠΘΌΪΒ, ΠῚ νοπὶραηῦ, αὖ νἱάἀοῦι, ἀραδο βῖνθ ἃ0 Αἰμθηΐβ βῖνα ἃ. 

ὙΪΟΙ 18. ΟΥΪΒ περ : 
ϑολοί. κίρξ ας ἢ χέραμον: Καὶ ἀφύαι χαὶ χέραμοί εἶσιν ἐν Βοιωτίᾳ. --- 

ἐντί γὰρ ἀντὶ τοῦ εἰσί. Ἐ. 

9038. Θολοῖ. τᾷδε: ᾿Ενταῦϑα. Ἐ. ᾿ 

004. ϑοίοῖ. (συκοφάντην ἔξαγε: “]Ιαβάλλει πάλιν τοὺς ᾿ϑηναίους ὡς 
πολλοὺς ἔχοντας συχοφάντας.) ᾿ 

900. ὥσπερ χέραμον ἐνδησάώμενος] ΟἿ. θῦ2. ἨοτΙοί, 1Π|. 0. δυλλ να « 
πάντα τὸν χέραμον. ἸΌΪᾶ. ὁ ἐπιφοιτέων χέραμος. 

γεὶ τὼ ϑιώ] “1. 6. νὴ τὼ ϑεώ. Ταταξ διΐομι ῬῈῚ Αἰπρ)ύοποπι,, οὗ 
Ζρύμαπι αὖ ΤΠ ΘΡαπιβ. Οὐπὶ Τιᾶοοι Δ] 4118. αὐ Τιλοδοπα πταῦ ναὶ τὼ σιὼ, 

αὖ ἴῃ Ῥὰο. 214, Τιγ8. 80... 1π06}}Πρὶ} Οδβίογοπι οὐ ῬΟΊΠιθθιι. Αὐὐίοδο ἔοηηΐπδι 
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5' ατοπῦ μὰ τὼ ϑεὼ, αὖ ἴῃ ΕΟ]. 1δ5., 1π6]Πραπὺ Οθύθύθιη οὗ ῬΊοβοι- 
Ῥίπαμπι." ΒΕΒΑ. 

ϑοθοῖ. τὼ σιώ: Τοὺς ϑεούς. ιοί. 

900. δ'οϊοῖ. λάβοιμι μέν τ᾽ ἂν κέρδος: Εἰληφὼς τὸν συχοφάντην πε- 

πληρωμένον ἁμαρτίας χαὶ πωλήσας ἅτε πίϑηχον εὑρήσω πολὺ χέρδος. 
ταῦτα δὲ εἰρωνευόμενος λέγει. ; 

Θ0Υ. ᾧπερ πίϑακον] Οἵ. απ. 707. ὁ πίέϑηχος --- Κλειγένης ὁ μιχρός. 
Εαρα]. 1Π|. 200. πέϑηχον, ἐπίβουλον καχόν (ἐπίβουλον, χαχόν Ὁ). 

ἀλιτρίας πολλᾶς πλέων] ΟἿ. ὅογ!. ἘΠ. 607. ἀναιδείας πλέων. Α]. 1160. 

μωρίας πλέων. 140. ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη μωρίας πολλῆς πλέα. ΑΘΒ501ι. Ῥτοιη. 42, 

Α ϑράσους τιλέως. ᾿Δλιτρία οϑῦ ἴῃ ϑορΡῃ. ΕῪ. 42. πο βρθοίαῦ ΗδβυοΠΐι5, 
ἁἁλιτρίας" ἁμαρτωλίας. 

ϑόῖιοῖ. (ἅπερ πίϑακον: ὍὭσπερ πίϑηκον, ἁμαρτίας χαὶ ἀδικίας πεπλη- 
ρωμένον.) 

Θ08. δοῆοῖ. Νίχαρχος: Ὁ Νίκαρχος κωμῳδεῖται ὡς συχοφάντης. φανῶν 
δὲ ἀντὶ τοῦ χατηγορήσων. 

ἥ Θθ09. μᾶχος] 1)6 «αἰ ἰὐπᾶῖπθ δοοϊριθπάππι νἱἀθίασ, ταὖ ἴῃ Αγ. 1180. οι. 

Οα. λ΄ 311. ὑ. 71. ΑἸΙοχ. ΠΙ, 4238. τοῦτο τοῦ μήχους ἀφεῖλεν. 

πᾶν χαχόν] ΜΟΥΙῸΙΩ τη 8]Ὲπ|. Ῥταρίου θχροούαψ οπμθιη αϊούπμι Ρ1Ὸ πῶν 

ἀγαϑὸν ν0] χρηστόν. 1ὴ6 οοῃδύγιοίίοπο οἵ. ΤΠ οβη. 787, ὡς πᾶν ἐσμὲν 

χαχὸν ἀνϑρώποις. Ἀν. 480. παιπάλημ᾽ ὅλον. 1,8. 187, ὦ παγχατάπυγον 
- ἅπαν γένος. ῬῚ. 87. πανοῦργον, ἄδικον, ὑγιὲς μηδὲ ἕν. ὅόορῃ. ΕἸ. 801. 

ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη (τι οΥ πὶ 5661885). ῬΏΪ]. 622, χεῖ- 

γος, ἡ πᾶσα βλάβη. ῬΊΪ]. Θ27. ὦ πῦρ σὺ χαὶ πᾶν δεῖμα. ΤΏ Θοον. ΧΥ͂. 20. 

πέντε πόχως ἔλαβ᾽ ἐχϑὲς, ἅπαν δύπος (1. δύπον, τχθτδἃ8 Βογ 65). ΧΥ͂. 

148. χὠνὴρ ὄξος ἅπαν (τι οὐ πὶ δ οΘὕῦ τη). 1ΠΠ|. 18. ὦ τὸ χαλὸν ποϑο- 
ρεῦσα, τὸ πᾶν λίϑος. Ἠογοά. 1. 32. οὕτω ὧν -- πᾶν (]. πᾶς. 1. πᾶσ᾽) 

ἔστι ἄνϑρωπος συμφορή. Ἰιποίδη. Οαῦ. 15. εἰρήνη δὲ πᾶσα. Τλιον, ΤΥ͂, 115. 
ΡῬαγνα]ὰ --- οὰ τ] ΘΓῸ πὶ 58]. ΘΙ ΠΗΠΔΐου Τὰν, Μοᾶ, 454. πᾶν χέρδος 
ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ. 

910. τῶδ᾽ ἐμά] Ῥτο τῶδ᾽ ἐμοῦ. ΟἿ, 774 54. οὐ δὰ ἤδη. 9θά. 
ϑαϊοῖ. τῶδ᾽ ἐμά δειχτικῶς ἀντὶ τοῦ τοῦδ᾽ ἐμά. Ἐ. 

911. ἔττω “]εύς] 170 βαρτὰ ἔττω “Πρακλῆς ν. 860. Βο]οηηπῖ5. Ππγα Πα] ἑουτηυ]α 
ἃραᾶ ΤΠΘΡαποβ. Οἵ. ῬΙαύ. Ῥμδρα. 47 Ο. χαὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας, 

ἴἔττω Ζεὺς (Δεὺς Ὁ), ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ (αϊα]δοἴο) εἰπών. Ερϊδβύ. ὙΠ. 

840 Α. γέγονε δ᾽ οὖν ὅπως, ἴττω Ζεὺς (Ζεὺς ὃ), φησὶν ὁ Θηβαῖος. ὅ0}}.. 
Απύ. 184. ἔστω Ζεύς. ΕῪ. 399. ἔστω μέγας Ζεύς. Ἐὰν, ΤΡ. Τ΄. 1077, Τοη. 

14:8. Ἤομῃι. 1]. χ΄. 8290. ἔστω νῦν Ζεὺς αὐτός. 

ἐγὼ τοίνυν ὁδί] ἘπηρΠαίϊοθ μᾶθοὸ ργοΐδγοπαδ, τοβροπάθηῦ οηΐμη 15.015 (86 
αἰχογαῦ αἰΐοῦ τῶδ᾽ ἐμά. Οἵ, Αοἢ. 318. 1,γχ8. 04, ἥδ᾽ ἐγὼ. ῬΙ]. 808. ἐμὲ 
τουτονί. 

ϑοῖιοῖ. Θείβαϑεν, ἴττω “]:εύς: Ἔχ τῆς Θήβης, ἴστω ὁ Ζεύς. 

912. φαίνω πολέμια ταῦτα] Οἵ. 819. τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω 
(φανῶ νυ]ρ..) ταῦὲ [| πολέμια καὶ σέ. 917. ἔπειτα φαίνεις δῆτα χαὶ ϑρυαλ- 

"λα; ᾿ 
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Βοῖιοῖ. τί δαὶ παϑών: τί ἠδικημένος; θ. χαχὸν παϑώγ: ᾿Ηϑιχημέ- 

γος. ιοῦ. ὗ 
918. ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρα] Οἵ, Αν. 1189. πόλεμος αἴρεται --- οὐ 

φατὸς [ πρὸς ἐμὲ χαὶ ϑεούς. Ῥ]αῦ. οοτη. ΠΠ. 059. ὃς πρῶτα μὲν Κλέωνι 
πόλεμον ἠράμην. ΑΘΒ6Π. ΒΌΡΡΙ. 480. ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσϑαι 

μέγαν [ πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη. 337. πόλεμον αἴρεσθαι νέον. Ἐπτ. ΗδΓ. 991 

ἐχείνῳ δυσμένειαν ἠράμην. 980. νεῖχος οὐχ ἑχὼν τόδ᾽ ἠράμην. Ὁ04. χήν-᾿ 

δυνον -- αἴρεσϑαι μέγαν. ϑΌΡΡΙ. 492. πολέμους ἀναιρούμεσϑα. ῬΒοαπ. 
484. τοῖς φιλτάτοις τοχεῦσιν ἠράμην δόρυ. ΕῪ. Ὁ]. πόλεμον αἴρονται, 

᾿μέγαν. ἘῪ. 1πο. 26. γεῖχος αἴρεσϑαι χαχοῖς. 45. πόλεμον αἴρεσϑαι χαχοῖς. 

ΤΉΘορη. 90. νεῖχος ἀειρώμενος. Ἠδτοᾶ. Υ. 806. πόλεμον βασιλέξ τῶν 

Περσέων ἀναιρέεσϑαι (ἀείρεσϑαι). ὙΠ. 182. οἱ τῷ βαρβάρῳ πόλεμον 
ἀειράώμεγοι. 100. ἀειραμένους πόλεμον αὐτῷ. Ὑ1ΠΠ|. 140. πόλεμον βασιλέϊ, 

ἀνταειρόμενοι. Τῆνιο. 1. 80. πρὸς τούτους --- πόλεμον ἄρασϑαι. 82. πόλε- 
μον ἀραμένους ἕνεχα τῶν ἰδίων. 120. τὸν πόλεμον ἄρασϑαι φανερῶς. 

83. 118. 1Π. 39. πόλεμον ἤραντο. Χο. Απὲρ. Υ. ἡ. 20, ἀνελέσϑαι πόλε- 
μον ᾧ ἂν βούλησϑε. Ογτ. 1. 6. 45. Μίοπι. ΤΥ͂. 4. 14. Τ)η6πη. Ρ. ὅ8. πόλεμον, 
ἄδοξον χαὶ δαπανηρὸν ἄρασϑαι. Ῥ. 118. πόλεμον πρὸς αὐτὸν ἄρασϑαι 

(αἱρεῖσϑαι 8.). Ρ».- 207, πόλεμον ἀρώμενους (πολεμεῖν αἱρουμένους 8..). 

ν. Ὀῦ8. τοσούτοις --- ἔχϑραν --- ἀράμενον. Ῥ». 1480. ἐπειδὰν --- ἀνέλωνται, 

πόλεμον. Ὠϊοᾶοτ. ὅἴο, ΤΥ. 10. τῶν --- γιγάντων ἀνελομένων τὸν πρὸς τοὺς 

ἀϑανάτους πόλεμον. ὅ601. Τιγ8. 004. πόλεμον ἀράμενοι πρὸς Ἱππίαν τὸν 

τύραννον. ῬΑ Π ον αἴρεσϑαι φυγὴν ἈΠ685. δ4. Υ. ΒΙοιιῇ, 6]. Ῥειῖβ. 180. 
Βῖο, οὐΐατι πόλεμον ἔχειν τινὶ Ἐπ}. Ἠθν. 200. Ταῦϊηϊ οἐϊδιη 885 ΟΊ 6 78 

Ὀ 611 απ αϊσπηΐ. 
πόλεμον --- χαὶ μάχην] Ηοπι. 1]. η΄. 252, ἀλλ᾽ ἄρχε μάχης ἠδὲ ἀν. 

μοιο. 219. μηχέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε μηδὲ μάχεσϑον. 

ἤρα] Βορούϊοιμη ρτὸ ἤρω. Οἵ, ΤΠΘοοΥ. ΤΥ. 28. ἐπάξα (θυ. ῥτῸ ἐπήξω). 
ϑολιοῖ. ὀρναπετίοισιν: ᾿ἀντὶ τοῦ ὀρνέοις. ὡς ἐπὶ ἐϑνῶν δὲ λέγει, διὰ τί 

ὀρνέοις πόλεμον ποιεῖς, ὡσεὶ ἔλεγε Βοιωτοῖς ἤ τισιν ἁπλῶς ἄλλοις. 

914. τί ἀδιχειμένος] 1. 6. τέ ἠδικημένος. Οἷ. ΝαΡ. δύ6. ἠδεχημέναι γὰρ 

ὑμῖν μεμφόμεσϑ᾽. ῬῚ. 428. ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδιχημένη. 407. τί λοι- 

δορεῖ } ἡμῖν προσελϑοῦσ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικουμένη; 806. ἡμῖν --- ἐπεισπέ-, 

παιχεν οὐδὲν ἠδικηχόσιν. ; : 

915, τῶν περιεστώτων χάριν] Οταίογοβ ἰυυϊᾶοτο υἱάοῦαν. ΤΘμΙΟϑΕΝ.. 
Ῥ. 293, 28. ἔστι δὲ ταῦτα πάντα μοι τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς, ἄνδδες διχα- 

σταὶ, χαὶ τοὺς περιεστηχότας ἔξωϑεν καὶ ἀχροωμένους, ἐπεὶ πρός γε τοῦ- 

τον τὸν χατάπτυστον βραχὺς χαὶ σαφὴς ἐξήρχει λόγος. ΘΟΒΕ. Ὅσαι. 
Ρ. 1209. ταῦτ᾽ ἐγὼ --- ὀμνύω --- ὑμῶν ἕνεχα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ χαὶ τῶν 
σεριεστηχότων. ᾿ ξ 

δοίοι. τῶν περιεστώτων χάριν: Οἷον οὐχ εἷς σὴν χάριν, ἀλλὰ τῶν 
παρόντων, ὡς φιλόπολις. (Τὶς τὸ αὐτό. Ἰδίως, φησὶ, φράσω διὰ τοὺς 

παρεστῶτας.) Ὶ 

910. ϑοίιοῖ. ϑρυαλλίδας: “τὰ τὰ ἐλλύχνια. ὡς ἀπορρήτου δὲ ὄντος χο 
δεινοῦ εἰσφέρειν ϑρυκλλίδας εἷς τὰς ᾿ϑήνας. 
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ς 917. φαίνεις --- ϑρυαλλίδα;} ΟΥ, 819. τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω 
 ταὸδὲ οἷο. 912. φαίνω πολέμια ταῦτα. 

ΟΠ ΘΙ8. Θαστη οΙα586. δίατιθ ΤηΔΥ8Β. ᾿ΠΠΡΟΥΟ τηδχὶπηθ πἰξογθίιν ἀθηοο αὐ], 
ΠΒῸΝ ΔΡδαγθ γϑυθθαῦι ΦΟΡΌΪΙ5 π6 (010 αἰΐαιο δοοοπ ἀουθη  παγα]ϊὰ. 

Ο ΛΔ οὔἤυβιηοα! 5 ΒρΙΟΟμΠ68. ἰγθαθθηβ Δ]]Π 810. οδῦ ἴῃ ΟΥ̓Δ[ΟΥθιι5. οὖ 1118. 
ΠΟ Ῥοηι. 27], 6. τίς γὰρ ὑμῶν οὐχ οἷδε τὸν ἀποψηφισϑέντα ᾿ἀντιφῶντα, ὃς 

ἐπαγγειλάμενος Φιλίππῳ τὰ νεώρια ἐμπρήσειν τὰ ὑμέτερα εἷς τὴν πόλιν 

 ἤλθεν; Ῥίπδγοι. 1. 98. ἐν δὲ τῇ ἐχχλησίᾳ ταύτῃ τῇ πρώην γεγενημένῃ 

προσάγων καὶ χατασχευάζων ψευδῆ μηνυτὴν ὡς ἐπιβουλευομένων τῶν 

ψεωρίων. ΑἸοΙρΗν. 1. 82, αἴτησόν τι παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ὄψει σεαυτὴν ἢ τὰ 
᾿γεώρια ἐμπεπιρηκυῖαν ἢ τοὺς νόμους καταλύουσαν. Ῥ]αῦ. ἀοτρ'. 409 Εὐ. ἐπεὶ 

᾿ χὰν ἐμπρησϑείη οἰχία --- χαὶ τὰ γε ᾿ϑηναίων νεώρια χαὶ αἷ τριήρεις χαὶ 

τὰ πλοῖα πάντα χαὶ τὰ δημόσια καὶ τὰ ἴδια. Τππο. 11. 77. ΟΟμΟΥ οὐϊαπι 

αν. ΕἸ. 410. μιχροῦ γὰρ ἐκ λαμπτῆρος ᾿Ιδαῖον λέπας ] πρήσειεν ἄν τις. 
910. νεώριον ϑρυαλλίς;} δι}. ἐμπρήσειεν ὥν. Οὐοποῖβο ἀἰϊούαπι, αὖ ἰπ 

ΤΟΒΡΟΠΒΙοηΐθιι5 Πουὶ βοϊού. ΟἿ. 908. ῬΙ. 1290. ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω σε τοῦ 

“Πιὸς πολὺ | μεῖζον δυνάμενον. ΠΙΑ͂. ἐμὲ σύ; οὔ δᾷ Τιγ8. 529. ὑμεῖς ἡμᾶς; 

Αὐοαϊι5. δηΐθ νεώριον ἴπ ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘ. ΟΠΪΒΒ8115. οδῦ αὖ ἴῃ Ε0]. 104, τοῖς 

δεδογμένοις. ].4Ν. δεδογμένοισιν; 
920. ἐνθεὶς --- ἐς τίφην] 1. 6. ἰπ οα]Πλὰπὶ ρ]αηΐδο οι8. ΟἿ. ῬΙον. 11. 271. 

χαὶ τὸν λυχνοῦχον ἔχεερ᾽ ἐνθεὶς τὸν λύχνον. Ὑὶνρ. (ἃ, ΤΥ΄ὔ0. 205. “π161]8 - 

6 ΔΙυαΠ απο 15 ἱπίθυσο οδη δ ϊθ 8 α]ύτο.᾽ Τύφη, ὑὐγἈῆὰ 1δ01- 

Το] ἴα, ὙἰνρΊΠ αἰνὰ ρα! αϑύτῖ 5, ΤΠΘορταδίο ππθιηογαΐαν Ηϊβὺ, Ῥ]. 1. 8, 

ΝΟΣ πᾶθοὸ ἄθ δηϊπια]οὰ]ο τέφη ἃρρο!]αῦο πέρ] ΠΠροτο, ΑΘ δῆ. Ν, Α. 

: ὙΠ]. 18. σφονδύλας χαὶ τίφας καὶ πᾶν ἑρπετόν. 

ϑαϊιοῖ. ἐνθεὶς ἂν ἐς τίφην: Τίφην οἱ ᾿ϑηναῖοι χαλοῦσι τὴν χαλουμέ- 

γὴν σίλφην. ἔστι δὲ ζῴον χανϑαρῶδες. λέγει δὲ ὅτι ἐκ ταύτης δήσας 

τις τὴν ϑρυαλλίδα ἡμμένην εἰσπέμπει (εἰσπέμψει Ὁ) εἷς τὰ νεώρια ἐπιτη- 

ρήσας πνέοντα βορέαν, χαὶ οὕτω χαύσει τὰς ναῦς. νεώριον δὲ χαλεῖται 

ὁ τόπος ὁ περιέχων τὰ πλοῖα ἡνίχα ἂν ἑλχυσϑῶσιν. (Εἷς τὸ αὐτό. ἐμβα- 

λὼν, ἐνδήσας τὴν ϑρυαλλίδα εἷς τὴν σίλφην.) 
922. δι᾽ ὑδρορρόας] Οἷ. 1180. γ68Ρ. 120. ὁ δ᾽ ἐξεδίδρασχε διά τε τῶν 

ὑδρορροῶν | καὶ τῶν ὀπῶν. αὶ Θχρ]οαῦ 50}01: οἱ χοῖλοι τόποι δι ὧν 
χωρεῖ τὸ ὕδωρ τὸ ἐξ ὑετῶν. ἘπΡα]. 111. 2500. ἀπὸ τῶν μὲν ὀφϑαλμῶν 
 ὑδρορρόαι δύο] δέουσι μέλανος. ϑδ04 ἴῃ πο Ἰοθο, αὖ οὐ ἰηΐτὰ 1180, 

δοοὶρίοπάτπαηι νἱἀϑίαν ρούϊαβ 46 οἱοδοα ραύα]ὰ (ΑΠΡ1. ἃ αἰ ο}, ἀν η, τ ἃ ὑθ1- 

60Ό 186). ΟἿ, ῬοΟΙΥΡ. ΙΥ. δύ, 8. διανύσας ταῖς ἀνοδίαις τοὺς κρημνοὺς 

ϑᾶτιτον τῶν ἄλλων διὰ τὴν ἐμπειρίαν, καὶ διαδὺς διώῴ τινος ὑδρορροίας 

ἔτι χοιμωμένους χατέλαβε τοὺς ἐπὶ τοῦ πυλῶνος. ῬΟΙγδΘΗ. 1 Θξστης 

ὑδρορρόης διὰ τοῦ τείχους στενῆς φερομένης ---. οὔ τηοχ, ἀσέληνον νύχτα 

“χαρατηρήσας (ἐπιτηρ.) χατὰ τὴν ὑδρορρόην, τοῦ Θεοδώρου τὸν λίϑον 

᾿ἐξηρηχότος -- τοὺς στρατιώτας ὑπεισήγαγε. Ἠ]αβιποαϊ δ Π Δ] ]οα]α5, Π16 

οὶ χονιατὰς (θῬοπι. Ρ. 1170, δ), ῬΙταθυχη γουβιιβ ἃ {π|08 ἀθάποίαβ, ἀθβου 1 

Ὑοτάβουία Α ἢ 6πι5 οἷο. ρ. θ4, «αὶ Ἰοοῖ βϑηβιιπι 50 ὀχρ!οαῦ: ἃ Βοθο- 

ἀϊαπ} ΜΙρμῦ ται ἱπῦο ὕπ6 ἔμππ9] οὗ ἃ τϑϑά ΔΑ Ἰἱσμῦοα ψἱ0Κ, 

᾿δπᾷ βΒῃοοῦ ὖ ὅο ὑπ ἀοοῖκβ] Δ]οπρΡ ἃ ΜδύθγΘΟΙΓ 80, 
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βορέαν ἐπιτηρήσας] Ν᾽ εηδα5. Θπΐπὶ Α]1Ὁ ἱποοπαϊατη. Οἱ, ΤῊπο. Π. τ, πρό- 
τερον δὲ πυρὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πειρᾶσαι εἰ δύναιντο πνεύματος γενομένου 

ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν. Τππο. 1Π|. 22, τηρήσαντες νύχτα χειμέριον. Ἐᾳ. 1081. 

ὁπόταν δειπνῇς, ἐπιτηρῶν | ἐξέδεταί σου τοὔψον. Ἰῖοπ. 88: 81, 12, ἐτή- 

ρησε νύχτα ἀσέληνον. Ἐταῦ δαΐθη) δα ΠᾶπΟ ΤΈ ΠῚ ΒΘΟΌΠατ5 ἡδθυνι ΒΟΣΘΝΝ 
πᾶν} 1ἃ, ομΐπ ἴῃ βϑρύθπ τ] 0Π8}1} ρα ῬΊταΘὶ βἰΐα. οταηῦ. 

ϑαιοῖ. δι ὑδρορρόας: (Διὰ στενοῦ τόπου.) ὑδρορρόα χαλεῖται τὸ μέβα 

τῆς στεφανίδος δι᾿ οὗ τὸ ἀπὸ τοῦ ὄμβρου ὕδωρ συναγόμενον χατέρχεται. 

923, λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ] Οἷ. δὰ ὙΠο5πι. 242, πρὶν ἀντιλαβέσθαι 
τοῦ γε πρωχτοῦ τὴν φλύγα. ΡΙαῦ. Μοῦ. Ρ. 454 Ἐ. ἐὰν δ᾽ ἐπιλάβηται (! Ἷ 
φλὸξ) τῶν στερεῶν --- ταχὺ διέφϑειρε. ΝΟΙΪ οοπέοιτο ῬΙ. 1068. ἐὰν γὰρ 

αὐτὴν εἷς μόνος ΠΝ λάβη (φτοὸ πο βάλῃ τροῖο Μεῖπ.), οἷο. 8:16 ἈΠΘΝ 
ἐξ οαἴοῃ, 5οῖζθ᾽, (811166 “Ῥγθπᾶσγ δ᾽. : 

Βοῖιοῖ. (χεἴπερ λάβοιτο: ᾿Εὰν ἅψηται, φησὶ, μόνον, εὐθὺς χαίονται.) 

924. σελαγοῖντ᾽ ἄν] σῇ Νὰ. 285. ὄμμα γὰρ αἰϑέρος ἀκάματον σελα- 

γεῖται μαρμαρέαισιν αὐγαῖς. 604. σελαγεῖ (880. Ρ618.). Επτ, ἘΠ. 714. σελα- 
γεῖτο δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ πῦρ ἐπιβώμιον ᾿“ργείων. 

Θοῖιοί. (σελαγοῖντ' ἄν: Αἱ ναῦς δηλονότι. ταῦτα δὲ λέγει ἐκπληττόμενος 

ὁ “Ἰικαιόπολις τὸν συχοφάντην. ταῦτα δὲ εἰπὼν τύπτει εὐθὺς τὸν Νίχαρ- 

χον.) ἀντὶ τοῦ χαίοιντο. Ἐ. ᾽ 

920. μαρτύρομαι] Απύοπίογ. Ηοο ἀἰοῖῦ Ὁ ἱἰταῦο Π]οδθορο 46. γϑυθογᾶ- 
ἰα5. Οὗ, Ρδο. 1119. ὦ παῖε παῖε τὸν Βάχιν. Β. μαρτύρομαι Αν. 1031 
μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσχοπος. ΑἸΪῸΪ ταῦτ᾽ ἐγὼ ἰαϊν τ 

ΝΡ. 1207. οβρ. 1486. Βδη. 528. Ἐ]. 9832. 

ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα ΑπρΊϊο6 61058, Βῦορ. Ηδθο δᾶ ΟΒΟΙΈΙ 

αὖ νἱἀοίαν, ὨϊοᾶΘορΡο 5. ΡΙαὺ. Ῥμδρθᾶ. 8 155. ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξέναις 

τὸ στόμα τε χαὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 
Βο,ιοῖ. μαρτύρομαι: Ὃ Νίκαρχος τυπτόμενος ὑπὸ τοῦ “]ικαιοπόλιδος 

λέγει μαρτύρομαι. ἊΨ, 

ΟϑΥ, φορυτόν] ΑΠΡΊΪΟ6 Τα 15}, 110 γ. Οὗ, 72, ἐν φορυτῷ κατε ις 

μενος. Ἠβθβυοῃΐϊαβ ΡοῚ ἄχυρα, φρύγανα οχρ!οαῦ. Οὐηΐον ν. συρφετός. 

ϑαῖιοῖ. φορυτόν: Φρύγανον, σχοινίον, δέσμην χόρτου συρφετώδους. (ἢ 
φουγανώδη ἀχαϑαρσίαν. ὡς τὸ [(ὐΔΠΠἸηΔ ΟΠ ἴῃ 5080]. Ὑ88ρ. 882] 

“σὺν δ᾽ ἄμυδις φορυτόν τε καὶ. ἔπνια λύματ᾽ ἀείρας." ᾿ 

διὰ τοῦ ο μιχροῦ. ἢ ψιαϑῶδες πλέγμα ἐν ᾧ τοὺς στάχυας ἐμβάλθα Βα 
ἢ τὴν ἐκ φρυγάνων στρωμγήν.) ᾿ 

998, ὥσπερ χέραμον] ΟΥ, 958. αἴρου λαβὼν τὸν χέραμον, ὦ Βοιώτιε. Ἶ 

ϑοῖιοῖ. ὥσπερ χέραμον: Οἱ γὰρ χαλῶς δεσμούμενοι χέραμοι δυσχερῶς 
(χαὶ μόλις) χλῶνται. - . 

029. τῷ ξένῳ] ὅὃο. Βοροΐο. ᾿ 

ϑαῖιοϊ. (ἔνδησον, ὦ λῶστε: “Π΄πλῆ χαὶ μετάβασις εἷς “ἢ 

δυάδα διστιχεῖς ἔχουσαν τὰς περιόδους.) 

930. δεῖιοῖ. τὴν ἐμπολήν: ᾿Εμπολὴ λέγεται τὸ ἀπὸ τῆς πραγμα 
χέρδος. 

΄ 
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982, ἐπεί τοι χαὶ --7 Θυαδπάοασαπϊά οη. Οἵ. Βδη. ὅ090. ἐπεί τοι καὶ 
χρέα 1 ἀνέβραττεν. Ῥαο. 028. ἐπεί τοι χαὶ χορώνεών γέ μου ] ἐξέχοψαν. 

Ἐπτὶρ. Ηογ. ὅ07. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι χαὶ γέλωτος ἄξια. {4, ἐπεί τοι χαὶ 

χαχὸς μένειν δόρυ. Ἀπᾶν. 88, Ξ!Ρ0]. 819. Μεᾶ. 082. ΕῪ. 781, 53. ῬΙαῦ. 

ΟἸδιτη. 154 ΕΚ. χαὶ πάνυ γε -- ἐπεί τοι χαί ἔστι φιλόσοφος. 102 Β. 

ἥκιστά γε, ἔφη, ἐπεί τοι χαὶ πάνυ ἐδόχει σοφὸς εἶναι. ΤΠραρῦ, 142 Β. 

ἐπεί τοι χαὶ νῦν ἤχουον οἷο. ῬΟ]. δ0 7 Ε, ἐπεί τοι χαὴὶ πιστότατοι αὐτῷ 

οὗτοί εἶσιν. Ηρ». Μ. 288 Β. ἀληϑῆ λέγεις --- ἐπεί τοι χαὶ ὀρϑῶς αὐτὸ 

ὁ ϑεὸς εἶπε. Χαη. Β6ρ. Αἴ. 1Π. 18. ἐπεί τοι χαὶ οὕτως ἔχει. Ἰλιοΐδῃ. 
σὰρ. Ττὰρ. 2, οὐκ οἶσϑ'᾽, ἐπεί τοι χἂν ἐκώκυες μέγα. 

933, πυρορραγές} ΟΥ, Οταίϊη. 11. 107. ἔσως (ἴδ᾽ ὡς ῬοΥΒ.) πυρορραγὲς 

χαχῶς τ᾿ ὠπτημένον. ΑἸΡΊΙΟ6, οΥδοκοα. Ξ6801: πυρορραγῆ κεράμια χαλεῖ- 

ται ὅσα ἐν τῷ πυρὶ ῥήγνυνται εἷς τὸ ὀπτᾶσϑαι (δήγνυται ἐν τῷ ὀπτ. 

1485). ὁ δὲ χέραμος πυρορραγὴς γενόμενος σαϑρὸν ἠχεῖ. Οἱ, έν. 

Μ. ν. 097. Ξ1π}1118 νοὸχ οϑῦ αἱμορραγὴς ϑὅοριῃ. ῬἈΠ. 825. ΚΙ ΠΟΥ ἴθγο 
ῬΏγγη. ΒΟΚΚ. ρ. 39, δ. ᾿Πρρωγότας λέγειν λόγου.ς --- ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 

τῶν ξξερρωγότων ὀργάνων" χαὶ γὰρ ταῦτα ἀνάρμοστον χαὶ ἀηδὲς φϑέγ- 

γονται. ) 
ϑοῖιοΙ. πυρορραγές: Πυρορραγῆ χεράώμια χαλεῖται ὅσα ἔν τῷ πυρὶ 

ῥήγνυνται εἷς τὸ (ἐν τῷ δυ14.) ὀπτᾶσϑαι. ὁ δὲ χέραμος πυρορραγὴς 

γενόμενος σαϑρὸν ἠχεῖ. 
0850. Οἷ, ΡΙ. 941. τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις; ἘΠ0]. 004. ἀλλ᾽ 

οὐδέν τοι χρήσιμον “ἔσται ---. Ῥαο. 280. 1267. Τμιοίδη. 11. 88. τί δ᾽ ἄν 
τις αὐτῷ χρήσαιτο; 

090. πάγχρηστον ἄγγος} ΟἿ. 940 ---Θ01. Ἐᾳ. 983. οὐκ ἂν ἤστην σχεύη᾽ 

δύο χρησίμω, δοῖδυξ οὐδὲ τορύνη. 981 54. 5. Ῥαι]. 11. Ερὶδῦ. δα ΤΊ. 
Ὡ, 21, ἔσται σχεῦος --- εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἷς πῶν ἔργον ἀγαϑὸν 
ἡτοιμασμένον. 8, 17. πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἐξηρτυσμένος. Ὡ, 21. σχεῦος 

εἷς τιμήν. ἘΠϊδϑῦ. οι. ΙΧ, 21. ὃ μὲν εἰς τιμὴν σχεῦος. 22. σχεύη ὀργῆς. 

Ε 05, σχεύη ἐλέους. Ὁ. Ῥοίν, 1. Εριδύ. 8, 7. ὡς ἀσϑενεστέρῳ σχεύει γυναικί. 

ἈΑοῦ. Αροϑί. ΙΧ. 15. σχεῦος ἐχλογῆς μοί ἔστιν. Αὐτίδῃ. Ερϊοῦ. Π]. 24, τίς 

ἀνέξεταί σου χυβερνήτης, οὐχὶ δ᾽ ὡς σχεῦος ἄχρηστον ἐχβαλεῖ ---; Χρῃ. 

Μ6ηι. 11. 4. ὅ. ποῖον ἄλλο χτῆμα οὕτω πάγχρηστον; 

χρατὴρ χαχῶν] Ηοο Ἰοθ0 ᾿ρβαπι 5 ΘΟΡμαπίαπι νοοαῦ χρατῆρα, ΔΠΠπά46η8 

δα οὐγιπο]ορίαμη: οϑὺ δυΐθπι ἃ χεράννυμι, τηΐϊβοθο. ΑἸ ΑΘΒΟΠΥ 5. ἴῃ 

Ἀρδιποηθοπο γν. 1400. τοσῶνδε χρατὴρ᾽ ἐν δόμοις χαχῶν ὅδε) πλήσας εἴο. 

ΒΕ. 53.801: τριπτὴρ διχῶν" δέον εἰπεῖν ἀλῶν. ὉΪ Ἰοροπάππι ἐλαῶν οχ 
Ῥο]Ποο ὙἼ1. 151. ὁ δὲ χρατὴρ εἰς ὃν ἀπορρεῖ τοῦ ἐλαίου τὸ πιεζόμενον 

τριπτήρ. ῬΊτΠ1ὰ παροὺ Χ, 180. ΕΠ. 8.64. οοπίου ν. ἀλετρίβανος, Ῥδδ. 

209. οἷο. 
ϑοῖιοῖ. (τριπτὴρ διχῶν: “ον εἰπεῖν ἐλαῶν, ὁ δὲ εἶπε δικῶν, διὰ τὸ 

ἐπιτρίβειν αὐτὸν τὰ πάντα διχάζοντα χαὶ συχοφαντοῦντα. 

987, φαίνειν] 1115. Ἰπβὰ8. ἴῃ σοῦθῸ φαέΐνειν οτὐαῦ ν. 820. 
. ὑπευϑύνους ΟἿ, Εᾳ. 2090, Ψ68ρ. 102. Υ, ΒΙοπ, δα Ῥύοιη. Ρ. 143. εὐ 6Ἱ. 

Ῥοῦβ. 184, 

20 
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ϑοῖιοῖ. φαίνειν ὑπευϑύνους: “ιὰ τὸ φαίνειν ἔπαιξε λυχνοῦχον εἰπών. Ἔ.. 
τὸ φαίνειν χαὶ ἐπὶ τοῦ συχοφαντεῖν νοεῖται χαὶ ἐπὶ τοῦ ποιεῖν φῶς. 

(διὰ τοῦτο καὶ λυχγνοῦχον ἐπήγαγεν, ὃν λέγομεν φανὸν ἢ λαμπτῆρα.) 

938. λυχνοῦχος] Τιαὔθτπ δ, 1. 4.. φανός. Οἵ. Ἐτ. 114. χαὶ διαστίλβονθ᾽ 
ὁρῶμεν ] ὡσπερεὶ χαινοῦ λυχνούχου ] πάντα τῆς ἐξωμίδος. 214. ῬΉΘΥΙΘΟΥ. 

ΤΠ. 271. ἄνυσόν ποτ᾽ ἐξελϑὼν, σχότος γὰρ γίγνεται, 1 καὶ τὸν λυχνοῦχον 

ἔχφερ᾽ ἐνθεὶς τὸν λύχνον. ΑἸοχ. 1Π. 420. ὥστ᾽ ἐξελὼν ἔχ τοῦ λυχνούχου 

τὸν λύχνον ] μιχροῦ κατακαύσας ἔλαϑ'᾽ ἑαυτόν. 451. Τιγ8. ΕῪ. 51. λέϑον τις 
λαβὼν ἔχρουσε τὸν λυχνοῦχον. ῬΟΊΠπχ Χ. 110. ὁ δὲ νῦν φανὸς χαὶ λυχνοῦ- 

χος, ὡς ᾿Ἰριστοφάνης ἐν ᾿“χαρνεῦσιν ἔφη οἷο. Αἰἴπρη. Ρ». 1561. οἃ. ὈΙπᾶ, 
ὅτε δὲ λυχγοῦχοι οἵ νῦν χαλούμενοι φανοὶ (80. ἃ φαίγω) ὠνομάζοντο οἷο... 

939. τὰ πράγματα αἰχὶῦ παρὰ προσδοχίαν Ῥγο τὰ φάρμαχα. ἘΠ.Μ. 
ἐγκυχᾶσϑαι)] ΜίβοΘΥΘ 501, ἴῃ ϑαππι ἀϑαπι. ΟἿ 1017. 
940---940. 6 πιρῦτο ΠΟΥΤῚ ΨΘΥΒιατη ν. (ἰαἰβίοτ. δα Ἡθρμῃδοϑέ. Ρ. 245. 

ΘΠ 1165. Ὑ 515 ϑαηῦ ῬΠΘΥθουα 5 ἃραα Αἴπθη. Ρ. 085 Α. 

940. πεποιϑοίη} ΟἿ. Οταίίη. 11. 1719, ἐδηδοχοίη. Ἐπιρο]. 11. 669. πεπα-. 

γοίην. ὅορῃ. Ορᾶ. ἘΠ. 840. ἐχπεφευγοίην. Χοη. Ογτ. Τ|. 4. 17. προεληλυϑοίης. 
ἀγγείῳ τοιούτῳ] 6101: τῷ συχοφάντῃ λέγει διὰ τὸ χαὶ αὐτὸν χρά- ο 

ζοντα μέγαν ἦχον ποιεῖν. 

ϑοῖιοῖ. πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη: (Ζιὰ τὸ χράζειν χαὶ βοᾶν τὸν συκοφάντην 

λέγει. ὁ χορὸς ὅτε πῶς ἂν ϑαρροίη τοιούτῳ ἀγγείῳ ἄνϑρωπός τίς ποτε, 
τοιοῦτον ἦχον ποιοῦντι; παρόσον χαὶ οἱ ἄνϑρωποι παραιτοῦνται ἐπὶ 

τοιούτων χερώάμων ἀναγχαῖόν τι βαλεῖν φοβούμενοι τὸ σαϑρὸν αὐτῶν. 

Ἄλλως.) τῷ συχοφάντῃ λέγει (πῶς ὧν ϑαρροίη τις.) διὰ τὸ χαὶ αὐτὸν. 
χράζοντα μέγαν ἦχον ποιεῖν. ᾿ 

945. χατωχάρα] Οἵ. Ῥας. 153. ῬΙπά. Ἐν. 184. οὗ μὲν κατωχάρα δεσμιόξαις 
δέδενται. δυϊᾶ, Κατωχάρα οἱ ᾿“ττιχοὶ ὑφ' ἕν ἀναγινώσχουσι. Τάοιι ἀοοοῖ 
ατδρουῖιβ Οὐτ. ρΡ. δ]. 

ϑοϊιοῖ. χατωχάρα: Κατὰ χεφαλήν. οὕτως δὲ ὑφ᾽ ἕν οἱ ᾿“ττιχοὶ λέγουσι. 

940. ἤδη καλῶς ἔχει σοι] ΟἿ. ΤῊ. 1180, χαλῶς ἔχει. λαβὲ ϑοϊμάτιαν, 

ὥρα ᾽στὶ νῷν ] ἤδη βαδίζειν. Τιγ5. 93, 47. ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν --- 

ἀπιὼν ᾧχετο. 90, 28. ΟἸΘαγοΙ.. οοιῃ. ΤΥ. 508. μηδαμῶς" χαλῶς ἔχει. Ἠδδο, | 

διὰ 1Τ)1ΟΔΘΟΡΟ]Ϊπ ΟΠ οσι8. ὥθηβαβ οϑῦ: {δ Ῥ6π6 ἐἰϊδὶ οοἸ]Πραῦπβ οδὺ βύοο- 

Ῥῃαπία. ὅ6Π01: ἤδη χαλῶς ἐδεσμεύϑη. ᾿ 

ϑοῖοῖ. ἤδη καλῶς ἔχει σοι: Ἤδη καλῶς ἐδεσμεύϑη. (διπλῆ καὶ ἕπεται 
ὁμοία ἐκ τῶν ἑφϑημιμερῶν τῇ πρώτῃ.) τὸ δῆσαι τὸν συχοφάντην. Ὦ. 

νὰ 

947. μέλλω γά τοι ϑερίδδεν)] 1. 6. συσχευάζεσϑαι. Ῥϑθηβαβ νἱ οὗν ΘΕ 
δ τι ΤΠ ΟΓΘΘ5 ΠΠ]Θ6 ἃ 5 ΘΟΠΥ ΑΒ ΔΟΙΤΙ 5. 51|Π|. ἥ 

ϑοῖιοῖ. μέλλω γέ τοι ϑερίδδειν: Καταβάλλειν. ἀπὸ μεταφαρίαι τῶν 
ϑεριζόντων, ὅτι τὰ δράγματα τιϑέασιν. ἢ διότι πολλοῦ ἐϑέριζον διὰ Ὁ τὸν 
πόλεμον. --- ὡς γεωργός φησι μέλλω ϑερίζειν χαὶ μέλλω κερϑαένειν᾽ πολλὲ ὰ 

χαὶ χαρποῦσϑαι. Β. (τινὲς δέ φασι τὸν “]Πκαιόπολιν εἰρηχέναι μέλλοντ' 
λαβεῖν τὰ τοῦ Βοιωτοῦ φορτία.) 

948. ὦ ξένων βέλτιστε) ΟἿ, ὙοΒρ. 2338, βέλτιστε συνδικαστῶν, 
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τς βεϊοῖ. (ἀλλ ὦ ξένων βέλτιστε: “ιπλῆ χαὶ ἄλλη περίοδος τοῦ χοροῦ, 
Ἰαμβιχὴ χαὶ αὕτη, ἔχ τριῶν μὲν διμέτρων ἀχαταλήχτων χαὶ τετάρτου 

 χαταληχτιχοῦ. πρὸς πάντα δὲ συχοφάντην ἀντὶ τοῦ εἴπεῖν σωρόν.) 

ῇ 940. πρόσβαλλ] ΑΡΡ]16οᾶ. Αμρ]ϊο8 ΔΡΡΙΥ͂, 86. 

ξ πρόσβαλλ᾽ ὅποι βούλει «τέρων] Οἵ. ὅορΡῃ. ῬΏΠ]. 481. ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη 

(ὅποι ὃ) ϑέλεις ἄγων. 

ΘΠ]. πρὸς πάντα συχοφάντην] Αἃ απ] 1] 6 ΤΟ ΒΥΘΟΡΠ ἢ δ. 

 Ῥχαοίοι οχβρθοία ποθι Π]δέτιπι συχοφάντην; πᾶπι ἀἸούτιττιβ υἱἀοθαύιν χρήσι- 

᾿ς μον, δεινὸν, εὐφυῆ, «αὖ ΔΙ1αυ]14 51 π|116. Οἷ. δὰ 996. Βδη. 908. σοφός γ᾽ ἀνὴρ 

᾿ χᾳὶ δεινὸς ἐς τὰ πώντα. ΡΊ. 493. βούλευμα --- χρήσιμον εἰς ἅπαν ἔργον. 

ΟΊ, τοιοῦτον ἐς τὰ πάντα. ΤΊ. 592, οὐδὲν χάχιον εἷς ἅπαντα. ἈΡο]]οᾶ. 

ὁθπ. ΤΥ. 4064. πρὸς δὲ πάντ᾽ ἐστὶν ϑρασύς. ΤΠ οοοΥ. ΧΧΊΙ. 8. ἄγριος 

εἶ, πρὸς πάντα παλίγκοτος ἠδ᾽ ὑπερόπτης. 650}. ῬοΙΒ. 332, πρῶτος 

εἷς εὐψυχίαν. 
Θῦ2,. οῖοῖ. μόλις γ᾽ ἐνέδησα: Ὁ «Τιχκαιόπολις λέγει τὸν συχοφάντην. 

(διπλῆ δὲ χαὶ εἴσϑεσις εἷς Ἰάμβους δύο.) 

003. αἴρου λαβὼν τὸν χέραμον] Οἵ, 1140. τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου. 
"τὸν χέραμον] ὅ8΄1΄. ἰαοοῖθ αἸοῖῦ βυοορῃπδηΐαμη, απο 1110 ἐδηαιαμ νὰ 

ς Ποο ἐν φορυτῷ οοΟἸ]Π]ραὔι5. Ρουτίαπαπβ οβϑοῦ. ΟἿἉ, 900. οὖ 928, 

ΘΠ4, ὑπόχυτιτε τὰν τύλαν] ῬτορΟρΡίπ5, ἃ ΒΕΙΡΊΟΤΟ οοΙηραγαΐπβ, Εὐρὶβῦ. 50. 
ἀλλ᾽ ὑποκχύπτειν δεῖ τὸν αὐχένα χαὶ ζυγὸν ἀνάγκης ὑπομένειν ἑχόντας. 

Τλιοῖαη. ἄρ τπογο. οομᾶ. 13, ὑποχύψαντα φέρειν τὸν ζυγὸν ἐλαφρόν τε 
χαὶ εὔφορον. Ῥαταπι 50 η8ὰ δοῦϊνο ὑχεοχύστειν, 476 τοπίαθεπι ὑπόκχλενε. 

τὰν τύλαν] ΟἌΠΠαπὶ ον οῖβ ἀπὸ Ποῦ ἰπ θ Προ πη ἅπη] ο886 Ἰϊᾳποῦ οχ 

γν. 800. ἔττω Πρακλῆς, ἔχαμόν γα τὰν τύλαν χακῶς. ΟἿ. Ῥῖορ, 1. ΤΧ. 8. 4. 
χαὶ πρῶτος (Ρτοίαροτα5) τὴν χαλουμένην τύλην, ἐφ᾽ ἧς τὰ φορτία βαστά- 

ζουσιν, εὗρεν, ὥς φησιν ᾿ἀριστοτέλης ἐν τῷ περὶ παιδείας" φορμοφόρος 

γὰρ ἦν. (ἈπρΊϊο6. ὅπ Ρ 84.) Τθοου!, ΧΥ͂Ί, 82, ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλω- 

μένος ἔνδοϑι χεῖρας. 
᾿Ισμήνιχε] ᾿Ισμήνιχος πἴο ἃ! «αἱ βαρτὰ ᾿Ισμηνίας 861. Β΄. ἁμύντας 

οὗ ἀἀμύντιχος ἰάοπι ΤΏ ΘοοΥ. 11. 2. 132. Μάνης οὐ ΜΜανόδωρος Ἀν. θδύ. 
6011. 1311. 1829, Σαμίας οὐ Σάμιχος, ᾿ϑανίας οὐ ᾿᾿ϑάνιχος. ᾿“μφιάώραος. 

οὐ ὥμφις (Εἶγπι. Μ. 98, 60). ᾿Γφριγένεια οὐ ᾿Ιφριάνασσα οὗ ᾿Ιφιγόνη. Ὕπο- 
χοριστικὰ νἱάοηθαν ποπηῖπα π᾿ -ἰχὸς ἀοβίποπεϊα. Τὰ το σεύρριχος ῬΤῸ 

 πύρρος ὙΠοοοΥ. 1Υ̓́. 30. (1 50801: ὑποχοριστιχὸν, ΑΑϊολικῶς). ὅσσιχος 
᾿ς ἽΝ, 95. Εΐγηι. απά. ρΡ. 486, 40. ὀρταλὶς καὶ «ΑἹολικῶς ὀρτάλιχος. ΤΠΡίατο 

δαΐομι οὐγία βαπὺ ἴῃ βου ρίου 5. οὐ ᾿πβουρ Ομ θ8. ΠΟμΪπα ΒΟΘΟΟΥΙΠΙ 

Ῥτορτία ἴῃ -εχος οὗ - χα ἀοδίπομεῖα. Ἐ.. ρος. ᾿ϑάνιχος, “Ἵρήιχος, “Πωνού- 
σιχος, Ἑρμάϊχος, Καβίριχος, ᾿᾿σώπιχος, Θείβιχος, ᾿Ολύμπιχος, Ὅμο- 
λώιχος, Σάμιχος, ᾿ἡγρύχιχος, ᾿μφάριχος, Θερσάνδριχος, Καράϊχος, 

 Μελάντιχος, Μίύριχος, Μύρριχος, Σωτήριχος, ᾿Εγειρίχα, Σωσίχα, Βοσπό- 

ρίχος (Π6πι.), “Σωτήριχος, ΖΣώτιχος, «“άμπιχος ([κιοῖαπ.), Τύννιχος 

(ΡΙαι.), ᾿ἀβρώνιχος (ΤΠ) 6μι.)}, Στρόβιχος (Τπιοῖαπ.), Θυώνιχος (ΤΠΘΟΟΥ.), 

Στρόμβιχος, Πέλλιχος, Μιίήτιχος (ῬΙι.), Πράνιχος (Ρ]α1.), Τυνϑδάριχος, 

Φρύνιχος, ΟἰἸώνιχος (ἔᾳ. 1287.), Μηητίχη (ΑΥ165.), Μελιστίχη (Πο]. 40.). 
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Υ. δὰ ατορ. Οογ. Ρ. 200 -- 298 Βομδοῖ, ΑἜτγθπβ Π18]. 60]. Ρ. 310. Βοροκ.. 
Ὁ}. 1: 785: 

ϑοϊιοῖ. (τὰν τύλαν: Τὸν τύλον τὸν ἀπὸ τοῦ ἀχϑοφορεῖν γεγενημένον. 
ζλλως. τὴν ἀπὸ τοῦ ἀχϑοφορεῖν ἐν τῷ τραχήλῳ γινομένην τοῦ τραχήλου 

σχληρότητα, ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀχϑοφόρων ζῴων.) ὃν δὲ εἶπεν ἄνω Ισμη- 

γίαν νῦν ᾿Ισμήνιχον ὃ Θηβαῖος χαλεῖ. 

9560. ϑοεῆοῖ. χὥπως κατοίσεις αὐτόν: ᾿Επεὶ οἱ βαστάζοντες χεράμους͵ 

εὐλαβῶς πάνυ καὶ προσεχόντως βαστάζουσι. 

950. πάντως] ΑΠΡῚ. ἴπ ΔΙΗΥ͂ 6886. 

ἀλλ᾽ ὅμως] ἘἸπΙΒ]οἰα5. οοπίοτ Ἐπιν. Ηθο. 842, πιϑοῦ: παράσχες χεῖρα 7 

πρεσβύτιδι ] τιμωρόν᾽ εἶ καὶ μηδέν ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅμως. Οἵ, 402. 

ϑοῖιοῖ. διαπαίζει τὸν συχοφάντην ὡς οὐδὲν ὀρϑὸν ἦν, ἵνα μὴ οὕτω 

χούφως ἀπέρχῃ. Ἀ. 

θῦ8. συχοφαντῶν γ᾽ εἵνεχα] Οἵ. δά ΝΡ. 420. Ιβοον. Οὐ. ΧΥ͂. 8 114. 
ἀσφαλῶς ἂν ἔζων ἕγνεχά γε συχοφαντῶν. Φ 

ϑοῖιοῖ. εἰς τὸ χατὰ συχοφάντας μέρος. Ἐ. 

9690. βωστρεῖς ΟἸιιϊύδ5. Οἷ. Ῥδο. 1140. Αν. 274. Τιγ8. 085. Ηοπι. 
Θά. μ΄. 124, ΤΉΘοοΥ. Υ. 08. βωστρήσομες. 00. βωστρέωμες. Οοπίον ν. ἐλα- 
στρεῖν, 1]. σ΄. ὅ48. Ἐὰν. ΤΡ. Τ. 934. 9171. ὶ 

δοῖιοῖ. Δικαιόπολι: Ἔρχεται “αμάχου ἄγγελος λέγων τῷ ““ 

ὅτι ἔπεμψε “άμαχος σὺν τρισὶ δραχμαῖς καὶ ἑτέρᾳ μιᾷ, ὅπως εἷς τὴν 

ἑορτὴν τῶν Χοῶν δῷς μοι τῆς μὲν μιᾶς δραχμῆς κίχλας, τῶν δὲ τριῶν 

ἔγχελυν. 

900. ἐχέλευε --Ἰ 81. 104. ἐέναι σ᾽ ἐχέλευον. 

ταυτησὶ δραχμῆς] Οἷ, 180. ταυτασὶ --- δραχμάς. 980. 

961. τοὺς Χόας] Χόες ῬΔΥ8 ἔοβει ΠΙΟηγβίδοὶ ουαῦ, ααοα τηθη80 Απέμθ- 

βέβυίομθ ροὺ πὶάπατη ἃρουδίαν. [{π46 αἰϊοίαπι ζ“νϑεστήρια. Ῥυΐπηπβ αϊοδ᾽ 

Πιϑοιγία ἀϊοοθαῦαι, βθοιηᾶιβ Χόες, ἰδυθϊι5 Χύτροι. Ιᾶάθῃη οὐδ ἰθβίππι τὰ 
ἐν Ζίμναις “Ππονύσια εὖ τὰ “ήναια αἀἸοΐατη, Πδη. 215. ὧν (βοὰν) ἀμφὶ Νυ- 
σήιον Ζ΄ὸς “Πτώνυσον ἐν) “ίμναισιν ἀχήσαμεν | ἡνίχ᾽ ὃ χραιπάλοχωμος ] 

τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι [ χωρεῖ χατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. ΟἿ, Ἰηΐτα 1076, 
1211. ῬΙαῦ. Απίοη. 70. τῆς τῶν Χοῶν οὔσης ἑορτῆς. Αο]ἴδη. Υ, Η. Π, 41. 
χαὶ ἐν “ΠΙιονύσου δὲ τῇ τῶν Χοῶν ἑορτῇ προὔχειτο ἄϑλον τῷ πιόντι, 

πλέον στέφανος χρυσοῦς. ὕ]ύϊπηα νογὸ ἴῃ Χόας Ρτοδαοῖται αποᾶ ἴῃ θδπὶ 
οδα Ὁ ἃγβὶβ. ΟἷἉ, ΤΏθβηι. 140. τρεῖς χόας ἢ τέτταρας; Ἀπαχδματα, [Π|, 181. 
τοὺς ἱερέας ἐνϑάδε μὲν ὁλοχλήρους νόμος | εἶναι. ΟΡ ρᾶπᾶθῃ) σα αβδπι 
Ριοάποϊ αν αἸ πιὰ ἴπ χόα γ. 1202. οὐ Βᾳ. 8δῦ. ἱερέα Αν. 849. Ρ]. 11859.. 
Βρα ἴῃ {π68ὶ οαᾶάθηι οουτὶρίαν. 8510 ΤΆΘΟΡΙΪ. ΠΠ1. 020. τὸν τροφέα, τὸν 

σωτῆρα, οἷο. 

ϑαδοῖ. εἰς τοὺς Χόας: Πὶς τὴν ἑορτὴν τῶν Χοῶν. ἐπετελεῖτο δὲ Πυανγε- 

ψιῶνος (ὀγδόῃ. οἵ δὲ ᾿Πνϑεστηριῶνος δεχάτῃ. φησὶ δὲ ᾿Απολλόδωρος ὁ 

ϑεστήρια χαλεῖσϑαι χοινῶς τὴν ὅλην ἑορτὴν “Τιονύσῳ ἀγομένην" χκατὰ 

μέρος δὲ Πιϑοιγίαν, Χόας, Χύτραν (Χύτρους ὃ). χαὶ αὖϑις, ὅτι ᾿Ορέστης 
μετὰ τὸν φόνον εἰς ᾿ϑήνας ἀφιχόμεγος, ἣν δὲ ἑορτὴ “Ἰιονύσου «Τηναίο ᾿ 
ὡς μὴ γένοιτο σφίσιν ὁμόσπονδος ἀπεχτονὼς τὴν μητέρα, ἐμηχανήσατο 



ΙΝ ΑΟΗΛΑΗΝ. Υ. 958---9608. ᾿ 405 

τοιόνδε τι Πανδίων. χοᾶ οἴνου τῶν δαιτυμόνων ἑκάστῳ παραστήσας ἐξ 

αὐτοῦ πίνειν ἐκέλευσε μηδὲν ὑπομιγνύντας ἀλλήλοις, ὡς μήτε ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ χρατῆρος πίοι ᾿Ορέστης μήτε ἐκεῖνος ἄχϑοιτο χαϑ' αὑτὸν πίνων 

μόνος. καὶ ἀπ᾽ ἐχείνου ᾿“ϑηναίοις ἑορτὴ ἐνομίσϑη οἱ Χόες. τοῦτο δ᾽ ἡμῖν 

χαὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν [δα τα. 95.1] εἴρηται.) τὸ δὲ χοᾶς, ὅτε ἐπὶ τῶν μέτρων 

τίϑεται, περισπᾶται, (ὡς τὸ [Νυ}. 1288. “ὃξ χοᾶς χωρήσεται." χαὶ 

αὖϑις [Επ0]. 45.1 

“τὴν ὑστάτην ἥχουσαν οἴνου τρεῖς χοᾶς 

ἡμῖν ἀποτίσειν χἀρεβίνϑων χοίνιχα,᾽" 

μέτρον δέ ἐστιν ᾿“ττιχὸν χωροῦν χοτύλας ὀχτώ. χαὶ ἀλλαχοῦ [ἱπῖτὰ 1086] 

Ἀριστοφάνης 
“ἐξπὶ δεῖπνον ταχὺ βάδιζε τὴν χίστιν λαβών." 

οἱ γὰρ χαλοῦντες ἐπὶ δεῖπνον στεφάνους χαὶ μύρα καὶ τραγήματα καὶ 

ἄλλα τινὰ τοιαῦτα παρετίϑεσαν, οἱ δὲ καλούμενοι ἔφερον ἑψήματα καὶ 

χέστιν καὶ χοᾶ. Ὅμηρος Οἀἁ. Ζ. 170.1 περὲ τῆς κίστεώς φησι" 

“μήτηρ δ᾽ ἐν χίστει ἐτίϑει μενοεικέα δαῖτα 

ὄψα τε οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες." 

χοὰς δὲ ὡς τιμὰς, ἐχχύσεις, ἐναγίσματα ἐπὶ νεχροῖς, ἢ σπονδάς. ἐκπί- 

πτει δὲ χρησμὸς δεῖν χοὰς τοῖς τεϑνεῶσιν ἐπάγειν ἀνὰ πᾶν ἔτος καὶ 

ἑορτὴν χοὰς ἄγειν. λέγονται καὶ ϑυσίαι νεχρῶν. Σοφοκλῆς [064. (]. 469.] 
“πρῶτον μὲν ἱερᾶς ἐξ ἀειρρύτου χοὰς 

χρήνης ἐνέγκοι δι᾿ ὁσίων χειρῶν ϑιγών" 

ὅταν δὲ χεῦμα ταῦτ᾽ ἀχήρατον λάβης, 

χρατῆρές εἶσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη.) 

902. Κωπᾷδ᾽ ἔγχελυν] δι}. δοῦναι οχ ρυδοοθάθηθ μεταδοῦναι. 

908. ὁ ποῖος οὗτος ---:] ΟἿ, 418. τὰ ποῖα τρύχη; Βπγ. ῬμοΘοπ. 1704. 
ὁ ποῖος; Ναῦ. 1270. τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαϑ᾽; ΤῊ. 96. καὶ ([. ὁ) ποῖός 

ἔστιν οὗτος; ϑϑαραπαϊοπάθπμη ἐχέλευε δοῦναι. Οὐποῖδα ἀϊούαπι, αὖ ἴῃ 

ΤΟΒΡΟΙΠΒΙΟΠἾΡιι5 ἤουὶ βοϊοῦ. Οἵ. δα Τινβ. 029, ἐπανορϑώσαιμεν ἂν ὑμᾶς. 

ΠΡ. ὑμεῖς ἡμᾶς; ΤΒΘοΟοΥ. Υ, ὅ. τὰν ποίαν σύριγγα (κλέψαντα); 

ϑοῖιο!. ὁ ποῖος οὗτος: “]:ασύρει ὡς ἄσημον τὸν “ἄμαχον. (ταλαύρινος 
δὲ ὑπομονητιχὸς, χαρτεριχὸς ἐν τῇ μάχῃ!) 

904. ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος Οἵ, Ῥαο. 241. ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, 
ὁ χατὰ τοῖν σχελοῖν (Πόλεμος). ϑορ!ι. Α1]. 205. ὁ δεινὸς μέγας ὠμοχρα- 

τὴς 1 «Δἴας οἴο. 8601: ταλαύρινος δὲ ὑπομονητικός. Ηοχη. 11, ἐ. 289. “ρηα 

ταλαύρινον πολεμιστήν. ὑ. 78. χ΄. 267. 

9606. χραδαίνων τρεῖς χατασχίους λόφους] 1. 6. φπαδύϊθπ8. ΟΥ Εὰγ, 
Ηροτο. 1008. Παλλὰς χραδαίνουσ᾽ ἔγχος οἴο. ΑΘΒ0}. Ῥύοιῃ, 1048. χϑόνα δ᾽ 
ἐχ πυϑμένων 1 αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα χραϑδϑαίνοι. Ῥαο. 1179. ταξίαρχον 

- τρεῖς λόφους ἔχοντα (σείοντα Ὁ). ΑΘ508. δ'ορῇ. 806. τρεῖς χατασχίους 

λόφους σείει. Τηΐτω 1100. Αγ. 94. ὅ61|01. Ῥαο. 306. ἐχρῆτο δὲ (Πείσαν- 
δρος) τριλοφίᾳ χαὶ ὅπλοις ἐπισήμοις ὑπὲρ τοῦ δοχεῖν ἀνδρεῖος εἶναι 

μὴ ὦν. ἤομι. 1]. ν΄. 604. αἰχμὴ δ᾽ «ΔἹνείαο χραδαινομένη κατὰ γαίης οἷο, 

Βποηϊά. ΒῪ. 47, 4. μελία χραδαινομένη. 
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ϑοϊοῖ. χατασχκίοις λόφοις: “Ἰυναμένοις σχιάν τινι ποιῆσαι. ἀντὶ τοῦ 
ἐπιμήχεις, μεγάλους. --- χραϑαίνων δὲ σείων, παρὰ τὴν χράδην, ὃ τῆς 
συκῆς φύλλον δηλοῖ. ὅϑεν τὸ χραδᾶν καὶ κραδαίνειν, χυρίως τὸ τὰ τῆς 
συχῆς φύλλα σείειν, χαὶ πάλλειν. Ταπέ. 

906. οὐκ ἂν μὰ “0 εἰ -- Ἴ 8ς. μεταδοίην. Οἵ, ΝΡ. 108. οὐχ ἂν μὰ 
τὸν “]!ἰόνυσον εἰ δοίης γέ μοι] τοὺς φασιανοὺς οἷς τρέφει “εωγόρας. ΡΙ. 924. οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι] τὸν Πλοῦτον αὐτόν. γ6βρ. 207. οὐχ ἂν μὰ “10 εἰ χρέμαισϑέ γ' ὑμεῖς. ΕὙ. 28. 
ϑοοῖ. οὐκ ἂν μὰ Δί᾽ οὐ δοίην: Ὅτι ἐπὶ ὀψαρίων μόνον λέγεται τὸ τέμαχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τόμος, οἷον τυροῦ. 
967, χραδαινέτω] Ῥτδρίοι ΘΧβρθούδ 06 πὶ ἀϊούιπη. ρτὸ φαγέτω: αποᾶ ΔΒ αγου ς ΠΟ γδθιιβ. ϑρῖον ταρίχους ΔΙΘΥΥῚ 5101 7αθοὺ Τιαπηδομαβ ν. 110]. ἴπ Ῥαρπδπι οχίξατιβ." ὈΙΝΏ. ΟἿ, Ἐν. 598. ἐπὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα κατέδομαι. ΟΠ ]οπἸ 4, (ΜΘ παπᾶ. Ὁ) ἃρπα Αὐπθη. 11. 119 Ἐ. ἐπὶ τῷ ταρίχει τῷδε τοίνυν κόπτετον ([. κοπτέον). ἈΡροπᾶ. Ῥτον. 1Π. 5. ἡ Θρᾷττα ἐπὶ τῷ ταρίχει: --- φίλοινος οὖσα διψῆν ἔφασχε διὰ τὸ φαγεῖν τάριχος. 1)6 Ἰοσαύίοπθ φαγεῖν τι ἐπί τινι οἵ, δὰ 825. Ρ]. 1006. Βᾳ. ΤΟΥ. ΑΟἢ. 838. ϑοϊοῖ. ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρίχη: Ταρίχη ἐσϑέίων ὁπλιζέσϑω" τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις ἤσϑιον. (δέον δὲ εἰπεῖν ἐπὶ ταρίχη ἀνιστάτω  ἐσϑιέτω] ἔφη ἐπὶ ταρίχη τοὺς λόφους χραδαινέτω διαπαίζων αὐτόν.) 
908. ἢν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ] Οουτρθηάθπι, πὶ ΓΆΠΟΥ, ἢν δέ τι λιγαίνῃ. ΟἹ. Ηοπη. 1]. λ΄. 084. κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον. ΑΘ560}, ϑ8ρί. 871. λιγαίνειν. Βίοη. Τα. 11. 1. λῆς νύ τέ μοι, «Τυχίδα, Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν -- - ΜοΒΟΙ. {ΠῚ ΒΡ. 12] ΑΥπΟΡ Ἐπ δ τ ΥΠπ Εἰ. Ιμοχ. 2. λιγυρίζοντας τὴν ϑερι- γὴν ᾧδήν. ΑΘ50ῃ. Ῥριβ. 339, λιγέα κωχύματα. Ἤοπι. Ἡ. ΑΡΟ]]. 1. λίγ' ἀείδει. Μα]οὶ δαΐοιη λιγαίνειν ὀξέως «φωνεῖν (Επρι.). ; τοὺς ἀγορανόμους] ὅς. Ιοτὰ. ΟἿ. 85. ΘΡΗ͂. 
ϑομοῖ. ἂν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ: ᾿Εὰν δὲ ϑορυβῇ ἢ ὀξέως βοᾷ, παρὰ τὸ λιγὺ, χαλέσω χατ᾽ αὐτοῦ τοὺς ἀγορανόμους. λέγει δὲ τοὺς ἱμάντας, οὃς ἀγορα- νόμους ἤδη κατέστησεν ἄνω [124]. ᾿ 
909. τόδε -- τὸ φορτίον] 8,6. ΤηΘγ665, αἴιᾶβ ἃ Βοροίο ΘΙη 51, 
910. ὑπαὶ πτερύγων] Βομο] βία, ᾿εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων: ἀντὶ τοῦ μετὰ πτερύγων χαὶ κιχλῶν χαὶ χοψίχων. ὁ δὲ τρόπος ποιητικός. μιμεῖται δὲ τὸ μέλος. ““ΟΥ̓ΑΙΠπΙΔΕϊοἱ βοπέοπεϊαθ ποπηΐῃῖ] Δοσθαϊῦ ἀποίουϊ ἑα ἷβ οχ Αν. 1800. ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιϑέας πάντες μέλη, ] ὅπου χελιδὼν ἣν τις ἐμπε- ποιημένη [ ἢ πηνέλοψ ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ ] ἢ πτέρυγες ἢ πτεροῦ τι καὶ σμιχρὸν προσῆν." ΕΠ. ΟἿ Αν. 1496, ὑπὸ πτερύγων τι προσχαλεῖ σοφώ- τέρον; ὉΡῚ δὰ 1461) οαηῃέϊοιπι Βαπα ἀαΡῖ6 ΤΟΒΡοχὶὐ Θομηΐοιιβ, ΑΠρ] 66 χοᾶ α5 10} Ὑ]Πρ5 (00 ἐμ6 ἐΠπξξοι οὗ ὙΥ ἴπ 98). Οὗ, Ἠοδβίοά. Ορ. 580. ἠχέτα τέττιξ [ δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ᾽ ἀοιδὴν | πυχνὸν ὑπὸ πτε- θύγων. ϑοαί. 278, τοὶ μὲν ὑπαὶ λιγυρῶν συρίγγων ἵεσαν αὐδὴν 1 ἐξ ἁπα- λῶν στομάτων. Ἠριη. 1]. φ΄. 19. ὑπαὶ διπῆς πυρός. Οἁ. ϑ8΄. 192, λᾶος ὑπαὶ ῥιπῆς. Ἡ. ΑΡΟ]]. ΧΧΙ. 1. ΨῬοῖβε, σὲ μὲν καὶ χύχνος ὑπὸ πτερύ- γῶν λίγ᾽ ἀείδει. ΑοΒοῃ. Αρ. 1580. καταϑάψομεν --- ὑπὸ χλαυϑμῶν. Βορ!. Ε]. 080. ὑπ’ εὐφήμου βοῆς ] ϑῦσαι. 111. χαλκῆς ὑπαὶ 1 σάλπιγγος ἤξαν. 
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Ἐπὶ. Βαροη. 160. μέλπετε τὸν Ζ΄τόνυσον βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων. 

Τρ. ἃ. 1038. συρίγγων ϑ᾽ ὑπὸ καλαμοεσσᾶν ἔστασαν ᾿ἰαχάν. Ἰοῃ. 498. 

συρίγγων ὑπ᾽ αἰόλας Ἰαχᾶς ὕμνων. 1389, ὑπ᾽ οἱωνῶν καλῶν. 1414. ὑπὸ 

λαμπάδων. ἈΑ1ο. 916 54. Μοά. 102. Ηθ]. 610. 728 54. Ττο. 848. Ἡογοά..1. 17. 

᾿ ἐστρατεύετο ὑπὸ συρίγγων χαὶ πηχτίδων. ΥἼΙ. ὅ0. ἐθηεῖτο τὸν στρατὸν 

ὑπὸ μαστίγων διαβαίνοντα. ῬΙαΐ, ΑἸοχ. 91, ὑπὸ λαμπάδων ἐπιπορευόμε- 

γος τὰς τάξεις. 

κιχλῶν καὶ χοψίχων] Οὐ, ΝΙίοοέν. ὁοπι. 1Π. 280. χίέχλας καὶ χοψίχους. 

ΑἸοῖρῃν. Π1. 80. 1. χοψίχους καὶ κίχλας. 

ϑοῖιοῖ. εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων: ᾿Αἀντὶ τοῦ μετὰ (πτερύγων χαὶ κιχλῶν 

καὶ χοψίχων. ὁ δὲ τρόπος ποιητικός. μιμεῖται δὲ τὸ μέλος.) 

Ο71 ---999. δος διη ιβυγορμίοαθ 6856, ὉΠῸΠῚ ΥΘΙῸ Ῥθᾶθπι ἰηϊθϊο δηΐ1- 

ΒΕΓΟΡΙ65 ἄθθ856, ῬΥΪΠΙ5. ΟΠ Πἶπ πὶ ΠΟ τὺ Ἡοτιμδηπι5 Ρ. 904. ΕΤΙΜ5Τ,. 

ΟἿ. Ομοτιβ Βοαΐαπι ργαοαϊοαὺ ΠΙοΘΟ ΡΟ] πῃ ῬδΟΐβ ΘΟΠΉΠΠ0 15 {γι θη 6 1], 

ΒοΙΠτπαὰ6 ἀοίοδίαθατ. ΒΕ. Οογάδθοπι [6 Βα! ίαδβο ΟΠοσαπι οοπβίδί. Υ͂. 

ἜΒΒΡΔΟΝ. Μοίν. 111. 540. 

ϑοῖιοῖ. (εἶδες ὦ: Ὕφ᾽ ὃ χορωνὶς, ὑποχωρησάντων τῶν ὑποχριτῶν. καὶ 

ἔστι συζυγία κατὰ περιχοπὴν ἀνομοιομερὴς, φαντασίαν παρέχουσα ἐπιρ- 

ρήματος, ὅτι τὰς στιχιχὰς περιόδους οὐκ ἔχει ἐκ τοῦ αὐτοῦ στίχου. ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ εἰσὶ παρεισβατικαὶ πρὸς τὸ ϑέατρον, αἱ μὲν προηγητικαὶ, καὶ 

αὐτοῖς περίοδοί εἶσιν ἑπτὰ, κῶλα παιωνιχὰ ἐχ μονομέτρου καὶ τετραμέ- 

τρου δὶς χἀκ τριῶν μέτρων. διεμπολᾶν δὲ τὸ πρὸς πραγματείαν ἐπιτή- 

δεια ἀγοράζειν.) 

ογῶ. ὦ πᾶσα πόλι] Οὐ, Ἐν. 1602. ὦ πόλι φίλη Κέκχροπος. 

973. διεμπολᾶν} ΟἿ, ϑορἈ. Ἐτ. ὅ17. ὠϑούμεϑ᾽ ἔξω χαὶ διεμπολώμεϑα. 

974. ἐν οχίᾳ} 1π βϑμᾶγίο ἐν τῴχίᾳ οδὺ ὕ9βρ. 827. 

ϑοῖιοῖ. ὧν τὰ μὲν ἐν οἰχίᾳ: Τῶν ὀρνέων τὰ μὲν χρήσιμα χαὶ ἀνθηρὰ 

χατὰ τοὺς οἴχους ἀνατρέφομεν, τὰ δὲ μὴ ἀνϑηρὰ ἐσϑίομεν. (Ἄλλως. 

ἀντὶ τοῦ τῶν ὀρνέων τὰ μὲν ἐάσει νέμεσϑαι ἐν τῇ οἴχίᾳ, τὰ δὲ νέμεται.) 

ἔπαιξε δὲ εἰπὼν παρὰ προσδοχίαν τὰ χλιαρά. 

ογ75. χλιαρά]! Τορίά δ, 1. 6. ὁοοία. ῬΙπὰ ἴῃ πᾶ νόθθ, αὖ ἴῃ χλεαίγειν, 

ΒΘΙΠΡΟΙ Ῥγοάποῖθιν ἱπ Αὐξϊοῖβ ροοῦΐβ. Οταύϊητιϑ ΤΠ. 99. τέμαχος ὀρφὼ χλια- 

ρόν. Τάοπι Π. 90. χλεαρὸς ταγηνίας ΜΆΡΘΒ 1. 10. ταγηνίας ἤδη τεϑέασαι 

χλιαρούς; Νοδβίον ΒῪ. 421. μετὰ χολλάβων χλιαρῶν. 1,585. ὅ80. σὺ χλιανεῖς 

σεαυτόν. Οοπέτα οοΥτρίθαν πὶ ΕΡΙΟμαῦτη. ἃρ. Αὐμπθη. Ρ. 479. ΑἸαπιδη. 

1θ1α, Ρ. 410. 
ϑοϊιοῖ."χλιαρώ: Ἔνϑερμα. Νὶοῦ, 

976. μεγάλα δὴ φρονεῖ Οὐ ΚΘ πάπι) [ογύαββο μέγα τι δὴ φρονεῖ. 

Υ. δπποῦ. οΥἿΙ. 

ο78--.-986. οὐ 990-- 998. Ὑοιδαβ ρϑθομϊοῖ, 4π05 οχοὶρὶῦ ἀοὐγαιηθύθυ ἐγο- 

ομδίοαβ, αὖ ἴπ ἂν. 849 --- 358. Μοίτθμη οὐ. υσυ, πω, 

π΄, γοιθαβ Αὐἱβίορμαποιβ ρϑθομίοιβ αἰδαγαῦιβ, 46. 0 Μ. ἱοίοτυ!- 

πὰρ ΤΠ. 16. 9. οὐ ΔΑ. Βονίαπαίαβ 1. 6θ. Τὸ πολυϑρύλλητον τετράώμετρον 

(ΠἸαιωνικὸν) ἀρρθ11αὺ Ἡθρμδοϑίϊο Ρ. 79. Τάοια τηθύσιπι οϑὺ Βα. 617. Ὑ68ρ. 

1915 -- 1289. βαρτα 670 --- ΟΥ1. 694 --- 096. Ν. Ὑιοοτίπαβ Π. 8. 11. “Ατὶ- 



408 ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΠΙΞΒ 

Βίορῃδηθιη νοαῦιῦ πὸὰ απΐὰ ΟΟΠΑΪΤΟΥΣ 6705. Ἰάθιμι {π|δ, πᾶμπ οὐ ἘΠΡΟΙΒ. 
οὐ Ογαίϊπιβ οὐ 8111} ῬΥΪΟΤΟΒ. τιϑὶ βαπῦ 60, ὙΘΙΌΙΩ ααΐᾷ μ]αυητι5. ἰπ Ποσ 
τπηθίσο Αὐἰβύορ ῃϑηθβ δϑβί. ; εἶ 

918, αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαϑαά] ΟἿ, σταίη. 11. 110.ὕ αὐτόματα δ᾽ αὐτοῖς, 
ϑεὸς ἀνίει τἀγαθά, ῬΠΘΟΡΟΙΙρΡ. ὁοπ). 11, 807, πάντ᾽ ἀγαϑὰ δὴ γέγονεν. 
ἀνδράσιν ἐμῆς ἀπὸ συνουσίας. ΡΠ]. 1Υ. 880. ἥκει φερόμεν᾽ αὐτόματα 
πάντα τἀγαϑά, Χροη. Ἠΐοι. 8, δ. ὥστε νομίζω τῷ ὄντι αὐτόματα τἀγαϑὰ 
τῷ φιλουμένῳ γίγνεσϑαι καὶ παρὰ ϑεῶν χαὶ παρὰ ἀνθρώπων. Αὐἱδί, 
Εν, ὅθ, ἐν τοῖς ὄρεσιν δ᾽ αὐτόματ᾽ αὐτοῖς τὰ μιμαίχυλ᾽ ἐφύετο πολλά. 
ΒίμηΠ ΟΣ ἔοτο Τλιοϊδηιβ ἄθ πηθγοθᾶ. οομα, 8, ἀτεχνῶς γὰρ ἄσπορα χαὶ 
ἀνήροτα τοῖς τοιούτοις τὰ πάντα φύεσϑαι. Ἷ 

τῷδέ γε] ὅῖο 846. ὅδε γε. 

ϑοίιοῖ. τῷδε: Τῷ «“ικαιοπόλιδι. Β.. 

900. πόλεμον] Οὗ, ΝᾺΡ. 6. ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ Πόλεμε, οἷο. Ῥαᾷο. 205. [ 
ὑποδέξομαι] Ἠορίυϊο δοοϊρίδμι. ΟἿ, σῃι. Οἄ. π΄. 70. πῶς γὰρ δὴ 

τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκῳ; ΤΙ. σ΄. 89. 89. ξ΄. δῶ. Ἠεβὶοᾶ, ΤῊ. 518. 
Ἡδρτοά. 1. 44. οἱχίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον. 41. οἰχίοισι (σε) ὑπο- 
δεξάμενος ἔχω. Ἰβοοῖ. 192 Ε. ὁ ὑποδεξάμενος. ῬὨΠ]ΟπΙ. ὀομῃ. ΠΙ.. 422. 
ὑποδέχεσϑαι χαὶ βατίσι χαὶ τηγάνοις. ὕπάθ ὑποδοχὴ (Ποδρί αι, 
τθοθρύϊο μΒοβριθδ] 15), Ῥᾷςο. 680. ν 

δολοῖ. (οὐδέποτ᾽ ἐγὼ πόλεμον: ᾿Εσωματοποίησε τὸν πόλεμον. διὸ ἔφη 
οὐχ ὑποδέξομαι αὐτὸν, ὡσανεὶ ἄνϑρωπόν τινα. αἱ δὲ ἀχολουϑθϑητιχαὶ, 
περίοδοι εἰσὶ δεχάχωλοι ἐξ ἐννέα παίωνιχῶν τετραμέτρων καὶ ἑνὸς τετρα- 
μέτρου τροχαϊχοῦ χαταληχτιχοῦ.) ; ἰ 

980. 1. 6. παπαιδμῃ) ἀραᾶ π|6 ροίαθῖς. ΟΥ̓, ΕἘᾳ. 1289. οὔποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ 
μεϑ᾽ ἡμῶν πίεται ποτηρίου. ϑοΡῃ. Απῷ. 874. “- 

τὸν ἁρμόδιον) ϑοο]ίοη ἴῃ Ἠδυτηοαϊιπι, «αἰ ῬΙβἰβυγα ! ἀδυτ πὶ ὑγγϑηη] θη 
ἀοβύγιχογαθ ΘῸΠῚ Β0οῖο 580 Αὐἰβίορίζοπο. Υ͂. γ658ρ. 1225. Απεϊρμᾶποιι ἀρυᾶ 
Αἴμθη. ΧΥ͂. Ρ. 692 ΕΒ. ὉΙΝΤ). ΑἸ]αβῖο δᾶ βθο]οῃ ἀθρογαϊδαμη. ΠΙ|ὰα ἴου- 
ἰδβ5θ ἔπ]ῦ οα] 85 Ἰπϊθίαπη ἸΘΡΊ τα Ὑ6Βρ. 1926. οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἐγένετ 
᾿4ϑηναῖος (τι]1πὶ γέγετ᾽ ἔν γ᾽ ᾿ϑήναις). ἘΤΜ. 6 Ηδυιηοαϊὶ Β00110., ὀαἾπ5 
ΟΔΠ Πβύγαύι μη διιοίοσ πηι ἔπι18856 ρουηϊ θοῦ ἩΘβγοΠἶ5 ἴῃ ἁρμοδίέου μέλος, οἵ. 1068.. 
γ68ρ. 1226. Τ,Υ8. 682. ΕἾ. 877, οἱ δᾷ 1098 ἰπΐγα, Αμθρμδη. ἂρ. Αἴμθη. 699 Ε΄, 
Ἁρμόδιος ἐπεχαλεῖτο, παιὰν ἤδετο. ἴοϊ4. 608 Ε. ἔπειτα μηδὲν τῶν ἀπηρ- 
χαιωμένων ] τούτων περάνῃς, τὸν Τελαμῶνα, μηδὲ τὸν [ Παιᾶνα μηδ᾽ ᾿ 
ἁρμόδιον. ἘτἰύΖβοι. Οπδοβί. Αὐἱβί. Ρ- ὅ0 5ᾳ. Βεῖρκ. Ἐ6]. ΟὉπι. ῥ. 368. Β᾽πιῖ- 
{πον Χο, Ἀπ}. ΥἹ. 1. 6, ἐξήει ἄϑων τὸν Σιτάλκαν (οδηύϊοἱ πομ!θη). Ἡοτοᾶ.. 
Π. 49. αἱ δὲ ἕπονται ἀείδουσαι ““ἰόνυσον. Ἐὲϊ «Τίνος οδΕ ]Θηδ6. ου]α8- 
ἀπὶ ΠΟΙΠΘ οδὺ Ηθχοά. 11, 79. ϑ'οο] Δ] Δα 8. 5. Π}}}1ὰ οδηΐίοα. ἃ Ῥυΐπιος 
ΘΟΥ ΠΟΙΏΪΠΘ ΔΡΡΘΙ]ΔΥῚ ΠΠΟΥΘΠΣ ἔἰιῖ58θ πιοποὺ Μοϊποκίαβ ΕῪ, οοπι. ΤΥ͂. 676. 

ϑο]οῖ. τὸν Ἁρμόδιον σεται: Ἔν ταῖς τῶν πότων συνόδοις ἠδόν τι 
μέλος Μρμοδίου χαλούμενον, οὗ ἡ ἀρχὴ “φίλταϑ᾽ Ἁρμόδι᾽, οὔ τί που 
(οὔπω ἃριὰ Αὐλοι. 096 Α. «τι. οὐδέπω) τέϑνηκας." ἦδον δὲ αὐτὸ εἰς 
ἁρμόδιον χαὶ ᾿ἀριστογείτονα ὡς καϑηῃρηχότας τὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν, 
τυραννίδα, (ἦν δὲ χαὶ ἕτερα μέλη, τὸ μὲν ᾿ἀδμήτου λεγόμενον, τὸ δὲ 
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Τελαμῶνος. ὁ δὲ λόγος, οὐδέποτε παρ᾽ ἐμοὶ ἑστιαϑήσεται ὁ πόλεμος. 

παροίνιος δὲ μέϑυσος χαὶ ὑβριστὴς, δηλονότι ὁ πόλεμος.) 

982. πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας] 1)60 ορίρανῖθ Θρα] 158. Ατηρ] ἀρὰ Δὐπθη. 

17. ρ. 100. εἰς τὴν ἑσπέραν χορταζόμενα πᾶσιν ἀγαϑοῖς. ΟἿ, ἰπΐτὰ δά 

1020. ΒΕ. Οὗ, Αν, 1700. ὦ πάντ᾽ ἀγαθὰ πράττοντες. Βδη. 802. Υ68ρ. 
1804. εὐθὺς γὰρ, ὡς ἐνέπλητο πολλῶν χἀγαϑῶν, ] ἐνήλλετ᾽, ἐσκίρτα. 

ἐπιχωμάσας)] ΟὐΟἸ ΒΒ Ρ απ απ5. στα θη 5. ΟΥ. Μοπαμᾷ. 1Υ. 280. ἐπε- 
χώμασ᾽ ἡμῖν. ῬΙαῦ. 1,6Ρ». ΧΙ]. 960 Α. εἰς τὰς ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις. 

1586. 1Π|. 106. ἐπὶ γαμετὰς γυναῖκας οὐδεὶς ἂν χωμάζειν τολμήσειεν. 

Αὐμποπ, 608 Εἰ, ᾿ἀντέγονος ὁ βασιλεὺς ἐπεχώμαζε τῷ Ζήνωνι. ῬΙαῦ. Ῥγετῖ. 18. 

δῆμος ἐπιχωμαζόμενος ἀσελγῶς χαὶ παροινούμενος. ΑἸοΙρμν. 1. 39. ἐπε- 

χωμάσαμεν “]εξιμάχῳ. ῬΙΤΜΜΠΙΓΟΥ ἴοσο ΡῚ. 805. ἡμῖν γὰρ ἀγαϑῶν σωρὸς 

ἐς τὴν οἱἰχίαν ] ἐπεισπέπαικεν. οὗ ΝΙΘΟΒΌΓ, ὁ0π|. ΠΠ. 279, δΒυζάντιόν τε 

τέμαχος ἐπιβαχχευσάτω. 

ϑοίιοί. ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας: ᾽᾿Ἔφ᾽ ἡμᾶς τοὺς γεωργοὺς (ἐπικωμάσας, 
ἀντὶ τοῦ μετὰ φϑορᾶς εἰσπεσώγ). 

084, ϑο,ιοῖ. προσέτι πολλώ: ᾽πν τῷ πίνειν (πολλὰ ἐμοῦ προχαλουμένου 
αὐτὸν χαὶ) λέγοντος, Πῖνε χἀνάχεισο ἥσυχος, οὐχ ἠνέσχετο, ἀλλὰ χαὶ 

μᾶλλον τὰ πράγματα συνέτριψε καὶ ἠφάνιζε τὰς χάρακας καὶ τὸν οἶνον 
ἐχ τῶν ἀμπέλων. φιλοτησίαν δὲ ἔλεγον τὴν φιάλην τὴν διδομένην ἐν 

τοῖς συμποσίοις. 

980. χκατάχεισο] ἃ ὁὐπ "6. ΟΥ, δὰ Αν. 408. γεβρ. 1280. 

τήνδε «τιλοτησίαν)] ΟἿ, δα 1049. Ἐᾳ. ὅθ08. τήνδε --- πόλιν. 

φιλοτησίαν)]. ϑι}. χύλιχα. ΟἿ, Τιγβ. 209, χύλεξ φιλοτησία. ΤΠ οορη. 3517. 

ἡ μὲν γὰρ φέρεται φιλοτήσιος. ΑἸοχ. 111. 510. φιλοτησίαν σοι τήνδ᾽ ἐγὼ] 

ἰδίᾳ τὲ χαὶ χοινῇ κύλιχα πιροπίομαι. 111. 408, τῆς φιλοτησίας ἐγὼ [ μεστὰς 

προπίνω γ᾽ (16ρ. προπίομ᾽ Ὁὺ ἴσον ἴσῳ κεχραμένας. ΤΠΘΟΡοΙΡ. 11. 804. 
φιλοτησίαν δὲ τήνδε σοι προπίομαι. ΤΠΏρορη. 480, ἡ μὲν γὰρ φέρεται 

φιλοτήσιος, ἡ δὲ πρόχειται, οἷο. 1)6ηι. Ρ». 980, 27. χαὶ συνεστεφανοῦτο 

χαὶ συνεπαιώνιζε «ριλίππῳ χαὶ φιλοτησίας προὔπινεν. Ἰλιοίδῃ. 1171. 295. 
προπινόντων φιλοτησίας. ΤΥ. 1δὅ. ΙΧ. 359. ΑἸοΙρΒγ. 1Π. δ. τῆς φιλοτη- 

σίας συνεχῶς περισοβουμένης. Ατὶδύ. Εν. Θ09, ὡς ἤδη χαλεῖ μ᾽ ὁ χορὸς 
ὁ φιλοτήσιος. 

980. τὰς χάραχας] ΗΙαΙοὰΒ. νἱδίαση ἰπ 6 ]]}[ρο. ΟἿ, ο8ρ. 1201. εἶτα νῦν 
ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 1201. Ῥαο. 1268. 

τὰς χάρακας ἧπτε] Οἵ, Ρ]. 801. ἡμμένον σφηκίσκον. Ῥαο. 012. ἐψόφησεν 
ἄμπελος Υ68ρ. 430. 

ϑοθοῖ. (χάρακας: Τοὺς πεπηγότας χαλάμους ἐν ταῖς ἀμπέλοις ἔχαιεν, 

ἤγουν τὰς ἀμπέλους ἀπὸ μέρους.) 

987, ἐξέχει] ΑΠρΊ]οθ, 50.110, νἂϑύοα. Οἷ, ᾿δη. 865. Τλιοίδη. 418]. τη6 7. 
ΧΥ. 1. τὸν χρατῆρα ἐξέχεεν ἐπεισπαίσας. 

ἐκ τῶν ἀμπέλων] ῬΙῸ ἐκ τῶν πέϑων πὶ ἀμφορέων. Υ. 5010]. ΤΠ) ναδίαᾶ- 
 Εἴοπο νἱδίαπι Αὐἰθϊοατιπι οἵ, 188. 239, 

ϑοίιοι, (ἐξέχει ϑ᾽’ ὑμῶν βίᾳ: Ὡς ἐπὶ πολέμου. ἔδει δὲ ἐκ τῶν πίϑων 

εἰπεῖν, οὐκ ἐκ τῶν ἀμπέλων.) 
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988. ἐπτέρωταί τ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖπνον] Αἀ αϊο5. «αϊρθαβ οπαβῦιβ οϑῦς 

Δα 10 ΤΙοΔΘΟΡΟΙ] 8. ᾿ 
ἐπὶ τὸ δεῖπνον] ἈΠΡῚ. ἔοτ {πὸ (15) ΒΌΡ ῬΡου. ϑΙπιρΙοχ ἐπὶ δεῖπνον 

(ὕο ΒΡ ΘΙ) οβῦ 1085. οὖ 8110] 5866. 

μεγάλα δὴ φρονεῖ] ΟἿ, Ἐπιτ. Ηογ. 9383. ἔστειχε μείζω (μεῖζον) τῆς δίκης, 

φρονῶν πολύ. ᾿νδη. 885. μὴ μεγάλα λίαν λέγε (5. ἔπη). ἘΔΥδβίηαπιςς 
πᾶπο Ἰοσα Οπ6 πὶ ἀρια δπύϊαπιοβ Αὐξίοοβ 6586 τηοποὺ ΤΟ ΘΟ. δᾶ Α]. 1120. 

ῬΙοροραπῦ οπΐμ Ρούϊαβ μέγα φρονεῖν, σμικρὸν, οἷο. ; 

ϑεϊιοῖ. τὰ δ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖπνον: ᾿Επείγει, σπεύδει. Β. πρὸς τὸ Ὅπ ἀπέ- 

δωχὲ περὶ τοῦ “ἸΙικαιοπόλιδος" τὰ γὰρ διὰ μέσου περὶ τοῦ πολέμου εἴρη- 

ται. ὁ δὲ λόγος, «Τικαιόπολις σπουδάζει περὶ τὸ δεῖπνον. 

989. δεῖγμα] ϑο]οραπὺ Ποπιΐπθβ ρ]ουϊοβὶ, οαμη οι ορίρᾶϊθ 58 δχοῖρθτ 

γϑηῦ, Ῥθηπδβ ΔΙπΠ| ἃπΐθ [ὉΓ685 δοάϊπμπη ΔΌ]ΐθΘσθ, αὖ Ῥγϑοίθυθιπίοβ οχ 

ΒΙΡΠΟ 1110 ΘΟΟΠ]]οοΥοηὐ Ἰδυύπ8 ᾿πὐπ8 οοθπαυ. ΚΌΗΤ. Ἡράϊο ἰοβῦδθ οβίγθας- 

ὙΠ 6066 ἸΔι ]5βίτηδθ ἰθβίθβ ϑαπύ, ΜΈΠ1,. Οἱ ΤΠΘορην. Ομ. 21. χαὲὶ ἧ 

βοῦν ϑύσας τὸ προμετωπίδιον ἀπαντιχρὺ τῆς εἰσόδου προσπατταλεῦσαι 

στέμμασι μεγάλοις περιδήσας, ὅπως οἱ εἰσιόντες ἴδωσιν ὅτι βοῦν ἔϑυσε. 

Βραάο, νἱοὔπ8 δὰ Ὁ] ἀοοατη θη ὕπ1η (5θὰ 5} 601 π|6 Π). Υ΄. 5610]. Μοπαπᾶ., 
ΙΥ. 906. τὸ δ᾽ ὀξύϑυμον --- δεῖγμ᾽ ἐστὶν --- πᾶσι μιχροψυχίας. ΡΙαΐ. 
Ῥομρ. 80. ταῦτα μιχραΐί τινες ἀπαρχαὶ χαὶ δείγματα τῶν ἄλλων χρη- 

μάτων καὶ χτημάτων εἰσί. ῬΙαίατοῖι. ὙΙ. Νίο. (1. 642 6.) δείγματα καὶ 
γεύματα (ΒυτὶρΙ 415 Μ|ι586). ; 

πτερά] ΘΙ ΟΣ ἔοσο Ω. 04]. ΙΧ. 866. ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ | οἰωνῶν 
πτερὰ πολλὰ περὶ λεχέεσσι κέχυντο. 

Κύπριδι --- ξύντροφε] Οἵ, ὅορΡῃ. ἘΠ. 1190. τοῖς φονεῦσε σύντροφος. Ἠοτγοά. 

ὙΠ. 102. τῇ “Ἑλλάδι πενίη ἀεὶ σύντροφός ἔστι. Ἰκιοῖαπ. 1. 87, φιλοσο- 
φίᾳ --- σύντροφοι. ΑἸ1ΌῚ οὰπὶ σοηϊζῖγο Ἱππριίαν. 5ο ἀν. 79. τῶν ἐμῶν. 
ὕμνων ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ. ἘπΡα]. ἀραὰ Αἴπθη. Ρ. 108 Α. τηγάνων τὲ σύν- 
τροφα --- μειρακύλλια. 

“Ζιαλλαγή] Ῥοιβομῦδ τη ἱπάποίξν «Παλλαγὴ, αὖ ἴῃ Τ 8. 1114. ποῦ᾽ 
᾽στιν ἡ Διαλλαγή; δῖος ἴπ Ῥᾷοθ ἔδθυϊα Εἰρήνη οὐ Ὁπώρα, οὖ ἰπ ΕααΙ θα5. 

((389) αἱ Σπονδαί. Οῦ ἰογηηοβᾶμη Ῥιι6 118 πὶ οϑ πὶ ἴὸ Δ]]Οα ἰξαΓ, ν 

ϑοίοῖ. δεῖγμα: Οἷον τῆς παρ᾽ αὐτῷ ἔνδον τρυφῆς σημεῖον καὶ ἀπό- 
δειξις πρόχειται τῶν ϑυρῶν αὐτοῦ τὰ τῶν ὀρνίϑων πτερὰ, ἃ τιλϑέντων 

χαὶ τυϑέντων πρὸς εὐωχίαν προέβαλεν. 

ὦ Κύπριδι: ᾿Δντὶ τοῦ ὦ εἰρήνη. χαλῶς δὲ ἡ εἰρήνη τῇ «Φφροϑδίτῃ και 
ταῖς ἘΡΤΡΙΠΑ φίλη', ὅτι οἱ γάμοι καὶ αἱ ἑορταὶ ἐν καιρῷ τῆς εἰρήνης ἄγον- 

ται, καὶ ὅτι ἡδίστη καὶ ἐπιχαρής ἔστιν. [ 

900. χαλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωτιον] ΟἿ, Ῥαό. 018, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ εὐπρόσωπος 

ἣν (86. ἡ Εἰρήνη), ] οὖσα συγγενὴς ἐκείνου. πολλά γ᾽ ἡμᾶς λανϑάνει. 
Βορὶ. Οοᾷ. ΒΕ. 189, εὐῶπα πέμψον ἀλκάν. ῬηροοΥύ. Χ. 88, ἡ χαλὰς ἄμμ. 
ποιῶν ἐλελήϑη βῶχος ἀοιδάς. ᾿ 

ὡς --- ἄρ᾽ ἐλάνϑανες} ΟἿ, θα. 1170. ὡς μέγαν ἄρ᾽ εἶχες, ὦ πότνια, δ 

δάκτυλον. Ῥας, 819. ὡς χαλεπὸν ἣν ἐλϑεῖν ἄρ᾽ εὐϑὺ τῶν ϑεῶν, ΝᾺΡ. 14} 
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᾿Φὰ 
᾿ 

ὡς ἐμαινόμην ἄρα. ὅορῃ. ΤΎΔΟΗ. 8571. ὡς ἄρ᾽ ἡμὶν οὐ σμιχρῶν χκαχῶν | 
ἤρξεν. Ἔπτ. ΗἸΡΡ. 1109. ὡς ἄρ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμὸς πατὴρ | ὀρϑῶς. 

ϑ'αίιοῖ. (ὡς καλὸν ἔχουσα: Σωματοποιεῖ τὴν εἰρήνην, καὶ χάλλος αὐτῇ 

᾿ περιτίϑησι, χαὶ ἔρωτα αὐτῆς ἔχειν βούλεται. 

ἐλάνϑανες: ᾿Εμὲ δηλονότι ὦ εἰρήνη.) 

᾿ς ΘΙ]. ξυναγάγοι] Οὗ Βᾶπ. 462. Αν. 1781. Ἥρᾳ ποτ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ τὸν --- 
᾿ς ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν Μοῖραι ξυνεκοίμισαν ἐν τοιῷδ᾽ ὑμεναίω. 

πῶς ἂν ---: Ούϊπδηῃ, εὐχτικῶς. Οἵ, Βα. 106. Ῥδο. 068. ΤΏ. 22, 

ΒΌΡΗ. Οοᾶ. Β. 706. ΑἹ. 388. ῬὨῊ]]. 794. 531. 1214. Ἐ]Π. 660. Ἐπ. Μοά. 
90. 174. οἷο. 

992. ὁ γεγραμμένος] 1. 6. ἴῃ ἔαθα]α ἀθρίοὔπβ. Οἵ, Αθβοι. ἔπη. 50. εἶδόν 
᾿ ποτ᾿ ἤδη «Ῥινέως γεγραμμένας ((ΟΥΡΟΠΔ5) δεῖπνον φερούσας, Το ΘΟΡΟΙ 15 
᾿ς δᾶ ποίδηι αὐδπάδιῃ ρῥἱοίασαπι αἰριῦαπι ἱπίοπαϊῦ. ΒΕ. ΟἿ 1Τ,γ85. 610. τὰς 

δ᾽ “μαζόνας σχόπει, [ ἃς Μηίκων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων εοἴο. Ὕ6ΒρΡ. 97. Βδηῃ. 

ὅ88. 938. ῬΙαΐαγομ. Απίοη. ρ. 927 Β. 

στέφανον ἀνϑέμων) ΟἿ, Οταίίη. ΠΠ. 72. παντοίοις --- ἀνϑέμοις ἐρέπτο- 

᾿ς μαι. Οθρῃϊβοά. 11. 884. χρυσᾶ --- ἄνϑεμα. Νοχ τὰτα ἴῃ Οομηοοαϊδ. 

ϑοῖιοῖ. ὥσπερ ὁ γεγραμμένος: Ζεῦξις ὁ ζωγράφος ἐν τῷ ναῷ τῆς φρο- 

δίτης ἐν ταῖς ᾿ϑήναις ἔγραψεν Ἔρωτα ὡραιότατον ἐστεμμένον ῥόδοις. 
ὁ οὖν νοῦς δι’ ὑπερβατοῦ" ἐλάνϑανές με οὕτως εὐειδὴς οὖσα, ὡς ὁ 

γεγραμμένος Ἔρως. ἀνϑέμων ἀντὶ τοῦ δόδων. 
993, γερόντιον --- νενόμικας] 81}. εἶναι. ΟἿ, δᾷ Αν. 496. 
γερόντιον] ϑΘπθ τα ἀθοτορὶ τ τη, Βα. 42, δύσκολον γερόντιον. ΝΡ. 7900. 

ἐπιλησμότατον καὶ σχαιότατον γερόντιον. ἘΛΡα]. Π1|. 258. (χη. ἃποη. 

ΟΝ. 014. νύσταλον (δύσχολονν ν. Βᾳ. 42.) γερόντιον. ΤΏΘΟΟοΥ. ΤΥ͂, 58. Χοη. 
ΠΟ ΑΒΔΡ. ΥἹ. 8. 22, γράδια δὲ καὶ γερόντια οἷο. 

νενόμιχας) πὶ ῬΥΔΘΒΘΠ 5. ΠΆΡΘΥΘ τηοποὺ ΜΆ]]ου, Οἱ, Εὰ. 714. ὡς σφό- 
Ο δρα σὺ τὸν “μον σεαυτοῦ νενόμιχας. Ληϊρῃ. 1Π. 80. τοὺς --- μεγάλους 

γεγόμιχα 1 ἀνθρωποφάγους ᾿ἰχϑῦς. Ἀχίοπῖο. ΠΠ. 584. τὸ πρᾶγμά μοι λυσι- 

τελὲς εἶναι νενόμικα. ΤΊπΙ001. ΠῚ. ὅθ95. δίκαια ταὐτὰ τῷ τρέφοντι. νενο- 
 μιχώς. Τ,γ8. 1284, ταῦϑ' ὑπονενοήκαμεν. ὅορῃ. ΕἸ. 1101. ῴκηκεν. Οποά 
δ τοι, οἵ. οβρ. 1980. ἀφελόμενός σὲ (ταύτην) χαὶ νομίσας εἶναι 

σαπρὸν | χοὐδὲν δύνασϑαι δρᾶν. 

᾿ς ϑδοϊιοῖ. ἢ πάνυ γερόντιον: Εἰ καὶ γέροντά μὲ δοχεῖς ὁρᾶν, ὅμως λαβών 
σὲ ἱσχύσω συγγενέσϑαι σοι τρὶς (καὶ πολλάκις. παίζει δὲ ἑξῆς). 

994. τρία --- προσβαλεῖν] Τυ]ὰ δἀαϊθαταβ (ΔρΡ]] οαὔαχιι 5), ἱ. ὁ. 
ἴθ. ΘΟΙΏΡΙΘΒΒΈΓΙ8, τρὶς συγγενέσθαι. ΟἷἉ, Αν. 1260. ὥστε ϑαυμάζειν σ᾽ 

ὅπως [ οὕτω γέρων ὧν στύομαι τριέμβολον. Ἤον. Ἐροά. ΧΙ. 15. πᾶ - 
Ομ ὅθ᾽ ποοῦο ρμοῦύθϑβ.ι᾽ ΟὐΠΓΟΥ οὐΐδπι ν, τριφάλης. Βα Πον Τα] 

ἴπ ΔΙ ΐριιο ΟΥαύϊπιιβ ἀρια Αὐμθη. 29 1). οἴμ᾽ ὡς ἁπαλὸν καὶ λευκόν" ἄρ᾽ 

οἴσει τρία; (ΤὈϊ τύοπι δα τὸ τριέμβολον Δ]Ππαϊ αν, ἄθ γἷπὸ ΘηΪ ΠῚ ΠΟΥ6]10 

ἰδπα πὰ πὶ 6 ῬιιΘΤῸ ἔοστηο80 Ἰοααϊδαν, πιοπθηΐθ ΠοΡργαθο Δαν. 11. 295.) Οποᾶ 

δαΐομη τρεῖς ὄρχους (80. ἀμπελίδος, συχίδος, ἡμερίδος) Ῥαοὶ 56. ἀποξαχιμη 

ῬΟΙΠΙΟΘίαν ΒΘηθχ, γα]ὺ 8586 τρέορχον (1. 6. Ῥ6πὸ Ῥϑοα ἔτι) 586. ΒΡ ΠοᾶΓΟ. 

5118. Ἰοοι8 οδῦ ἴῃ ΑὙἱρ, 1200. ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται | ἀναπτόμενος 
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τρίορχος; οὔ, αὖ νἱάθίι!, ἴῃ ΟΟΠΙΪΟΙ Ἰποου δ] νοῦβϑι ρα ΗΘΒΥΟΉ, 8. Υ. πτε- 
ρῶν, .4λλ᾽ ἣ τρίορχος ἢ πτερὼν ἢ στρουϑίας. Οδἴογαμῃη, αὖ Πἶο «Παλλα- 

γὴν Ῥ᾿οδΘΟΡΟΙΪ5 ἰδπαιδᾶμι ΡῈ6118 1 νϑηιβέαμη ΘΟΙΠΡ611αῦ, 5ῖ0 Ὁπώραν 

Ττυράθιιβ πη Ῥᾷο. 709. ὦ φιλεάτη, δεῦρ᾽ ἐλϑὲ χαὶ δός μοι χύσαι. 1 ἀρ᾽ ἂν 

βλαβῆναι διὰ χρόνου τί σοι δοχῶ,! ὦ δέσποθϑ᾽ Ἑρμῆ, τῆς Ὁπώρας 

χατελάσας: : 

προσβαλεῖν] (ΟὈΠΙΘΙ πδιΠ| γὙΘΙῸΪ προσχινεῖσθαί τινι, Τιγϑ. 221. ἘΪ0ΟΙ. 
200. Ῥδο. 902. ; 

998 --- 998. Ἠοβ απδύψιον νούβιιβ ᾿πηϊ ατιβ οδὺ Αϑ]δηιβ Εἰ βϑύ. 4. ἐγὼ γὰρ, 
ἀμπελίδος ὄρχον ἐλάσας, εἶτα μοσχίδια συχιδίων [1. συχίδων] παραφυ-, 

τεύσας ἁπαλὰ καὶ ... ἐν χύχλῳ περὶ τὸ αὐλίον χατέπηξα ἐλαίας. Τιοαυϊθαν 

ααΐθηῃ ΟΟΙἾοιι5. ΔΙ]ΘΡΌΤΙΟΘ 4 οοἷσιι, εὖ πηοποῦ βομο]δβίοβ. ὕοοθ ὄρχος, 

απδ Ὀὶδ ρΡοπὶδ, Πα] δα ὄρχεις. ΒΕ. Νοη Ἰορσοθαῦ ἰριθαῦ ΑΘ] απ, 

ν. 9907., πἰδὶ, απο ΒΕΒΡΙΟΟΥ, ροβῦ χαὶ θχοϊαῦ ἡμερίδος ὄρχον. 
905. 996. ἀμπελίδος --- συχίδων] ΟἿ, Ῥαο. ὅ90.. τά τ᾽ ἀμπέλια χαὶ τὰ 

νέα συκίδια. 

ὄρχον] Οτ ἀἰπ θη, ὁπ ΔΙ] πϑίοπα δα ν. ὄρχεις. Ξ0Π0]: ὡς φιλογέωργος͵ 
ἀλληγορεῖ ὡς ἐπὶ συνουσίας. ἨφΕγοΒα5, Ὄρχοι" στίχοι ἀμπέλων. Οἵ. Ηοπι. 
Π. ἡ. 127. ὦ. 841. Ἠοδοά. ϑ'οα. 204. οἱ δ᾽ αὖτ᾽ ἐς ταλάρους ἐφόρευν ὑπὸ 

τρυγητήρων ] λευκοὺς καὶ μέλανας βότρυας μεγάλων ἀπὸ ὄρχων | βριϑο- 

μένων φύλλοισι χαὶ ἀργυρέης ἑλίχεσσιν. 8601. ΤΉΘοοΥ. 1. 48, «Ἡσίοδος 
δὲ λέγει τὴν ἐπίστιχον (ὄρχον τὴν) τῶν ἀμπέλων φυτείαν. ΑἸ]αδίο, 
διῦθηι βαροδὺ δ ν. ὄρχεις ὑθβύθβ, αὖ Ηὐ οἰϊαπι ἴπ ὀρχίλος γ. ὅθ8. 
εὖ ὀρχουμένης Τιγ8. 409. 506Π01: χωμιχῶς ὡς φιλογέωργος ἀλληγορεῖ ὡς. 

ἐπὶ συνουσίας. Οἵ. Ἐπν. ΕὟ. Τηο. 116, πεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους ὀπωρίνους. 
ὄρχον ἐλάσαι] “Ηοπι. 1]. σ. ὅθ4. Οἁ. η. 118. περὶ δ᾽ ἕρχος ἔλασσε ἰ 

κασσιτέροιο. Οἄ. ζ. 9. ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει. ΤΙ. η. 449. ε. 849. 
τάφρον. Οα. ξ. 11. σταυρούς. 1]. λ. 08, ὀγμόν. Ἠδδβῖοά. Ορ. 441. αὔλαχα. 
ΡῬιπᾷ. Ῥυίῃ. 1Υ̓́. 406. «ὔλακας. Ἡδτοᾶ. ΥἹΙ. 189. τειχέων χιϑῶνες ἦσαν 
ἐληλαμένοι."" (Ῥᾶββον. 5. νυν.) ϑὅθηβιι οἰϊδπὶ πθασᾶπῚ πβαγχραύαν ἐλαύνειν, 
Εοάθμπι 5θηδὰ Τιαύϊπὶ αἰσαπῦ ἀπ οθτο ογτἀϊῃ πηι, οἷο. ΟὈΒΓΟΓ ν᾿ μετόρχιον 

Ῥαᾷο. 68. Ετ. 168. ᾿ ; 
ϑ'οιοῖ. ἀμπελίδος ὄρχον: ᾿ΑἽντὶ τοῦ εἴπεῖν σχῆμα συνουσίας τοῦτο ἔφη 

ὡς γεωργός. παρὰ δὲ τὸν ὄρχατον φυτεῦσαι μοσχεύματα σύχων. οὕτως 

δὲ χαλοῦνται αἱ νέαι συχαῖ. μοσχίδια δὲ τὰ νέα βλαστήματα, καὶ ἡ 

ἁπαλὴ χαὶ νέα λύγος μόσχος. Ὅμηρος [1]. 4. 106.1 “δέϑη μόσχοισι 

λύγοισιν." (ὄρχον δὲ οἷον ὄρχατον. χωμιχῶς ὡς φιλογέωργος ἀλληγορεῖ 

ὡς ἐπὶ συνουσίας. ἐμφαντικῶς χατὰ γεωργίαν τὸ μαχρόν. ὄρχος δὲ καὶ 
ὄρχατος στίχος ἀμπέλων ἢ ἑτέρων φυτῶν" παρὰ τὸ ἔρχεσϑαι δι αὐτῶ 

τὰς τάξεις τῶν φυτῶν.) ι 

990, νέα μοσχίδια ἀμπέλων] 1. 6. ἔθ Π6 γ0Ὸ8. ΒΌΣΘΟΙΠΟΒ, ΑΠΡΊΙΟΘ 
γοὰηρ 5ποοῦβ οὐ οὔϊβοίβ. 8601: τὰ νέα βλαστήματα, καὶ ἡ ἁπαλὴ 

καὶ νέα λύγος μόσχος. Οἱ Ἰαιιάαὺ Ηοηι. 1]. λ΄. 100. δίδϑη μόσχοισι λύγοι 
σιν. Ἠδφβυομΐτβ μοσχίδεα μον μοσχεύματα, οὔ μοσχεύματα ῬΕΥ τὰ νεόφυτ 
--α συχίϑων (συκῶν Ὁ) οχρῇοαῦ, ΟὈμΟΥ ν, μοσχεύειν. Ὠϊοῖῦ ὄρχον μοσχιὲ 
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δίων συκιδῶν. οι ]ΠἸΙοοῦ ἰγθ8. οὐἅϊποβ (ὄρχους) φ]δηΐαυμ ἢ οὐϊδ 1 Π}] 88 
ἀποθυθ Βῖν ΒΘΥΘΤΘ ῬΡΟ586 ῬγοΠύθίι 56 ΠΧ τιιβύϊοιβ, ΘΌΡΙ 6] Ρ Πα τιτὴ γΘ1Ὸ 

φυτεῦσαι οΧχ Ῥγδθοθάθηθ ὄρχον ἐλάσαι. 
συχίδων)] ὅ6Π01: οὕτως δὲ χαλοῦνται αἱ νέαι συκαῖ. ῬΟΙ]. ΥἹ1. 1δ2, τὰ 

δὲ φυτευτήρια τῶν σύχων (συχῶνὉ) συχίδας Ἄριστ. ἔν ταῖς “ημνίαις 

(ΕἸ. 840... Εὐίδηι συχίδων ὄρχον 86 ἀποίαγαη οβ86 ΡΟ] ]Π] οὕ" ΒΘΠΘΧ. 

Ἐουτηδθιτη συχὶς ἃ} συχῆ, εὖ ἐλαὶς (Θ98) ἂν ἐλώα, οἴο. Τιπϊπαίναμ συχί- 

διον οδὺ Ῥδο. ὅ07., οὐ ἀμπέλιον ἴ014. ΝϑΑᾺΙθΙ τη διιΐθηη ἴῃ. γοῦθ συχίδων 
Β 6586. οοηδίαί. Οὗ. Ῥαο. 1349. τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦκον (αὈϊ 56}0].: τὸ τῆς 
πώρας αἰδοῖον λέγει). 1840. συχολογοῦντες. ἘΠ20]. 708. δεφόρου συκῆς. 

Θ07. ἡμερίδος] Ὑ1ῦϊ5 τ αβῦϊναθ 1αχία Ξϑοῃμποίάοσιμη. Οἵ. Ἡομι. Θά. 
ἕ. 09. ἡμερὶς ἡβωῶσα. Θἰπιοπίᾷ. ΕῪ. 179, ἙΠμερὶ πανϑέλχτειρα, μεϑυτρόφε, 
μῆτερ ὀπώρας. Ορρίαηπ. ΟΥ̓́Π. 1. 27, βότρυν ἡμερίδων ϑλίβων ἐπιλήνια 

χαίρει. ΤΉ ΘΟΡΗγ. Η. ΡῚ. ΠΙ. θΘ. Ἠδετγοά. Υ. 82. ξύλου ἡμέρης ἐλαίης. Ἐδίδηι 

ἴῃ πᾶς γόοοθθ ἰαύθυθ πρὶ δ Ββρ᾽ ΘοΥ8, 51 οοηΐογαβ ὕθβ8ρ. 000 8. 

ϑ'οοῖ. ἡμερίδος χλάδον: ἫἩ μερὶς ἡ ἄμπελος, ὥς φησιν Ὅμηρος [θ0ἀ. 
Ε. 69.1 “ἡμερὶς ἡβώωσα." εἴρηται δὲ διὰ τὸ ἡμερῶσαι τὸ τῶν ἀνϑρώ- 

πων «ρῦλον.) 

998, τὸ χωρίον] Ῥτδ6α πη]. 
ἐλᾷδας} Οοπίτδοίαπι Αὐὐϊοο οχ ἐλαΐδας, αὖ Νηρήδων εχ Νηρηΐδων ΑΘΒ0Π. 

Τὺ. 175. 5΄. Κωπᾷδες, ἡρώνῃ, ἤϑεος, δηοῦν, δηάλωτος, ἄσσειν, ἀστοῦν, 

εἴο. Οἷἁ ΑἸοΙρἢν. 1Π1|.18, γύρους περισχώψας -- οἷός τε ἤμην ἐλάδια ἐμφυ- 

τεύειν. ΟἸῖν8βΒ ᾿π0]Π1ρὶ} περιστοίχους γο] στοιχαδας ἀϊοίαβ, ατιὰ8. οἶχοα 

Ῥγδθαϊ πη ΟἰΒρΟποΙΘ π05 νἱἀθύπι [πΐβθο. ΟἿἍ Τοπι. Ρ. 1251. φυτευτήρια 

ἐλαῶν περιστοίχων χατέχλασεν. Ἠδγροοταῦ. ἴῃ Περίστοιχοι. Ῥ]αῦ. Τιορρ. 

ΧΙ]. 947 Εἰ. πέριξ δένδρων ἄλσος περιφυτεύουσι. Ἑζίαμι ππῖο γουϑαΐ ᾿ἴπ 6586 

ἃ Οἱ ριιαύθηη [Δ 0116. ΒῈΒΡΙ ΟΟΥἾ8. 

999. ἀλείφεσϑαι] ΟΥ, οηι. 1]. κ΄, ὅτ. τὼ δὲ λοεσσαμένω χαὶ ἀλειψαμένω 
λίπ᾽ ἑλαίῳ. ἰίατη π᾿ ποο γοῦϑιι Ἰαΐοσο ποαυϊϊαηι τηοποὺ ΜΙ 11ον. Οἵ. 1000. 

ταῖς νουμηνίαις) πο ἰθηρβ [οβυϊν τα 18. ταῦ. Υ. ὕ8βρ. 90. Ιάθῃηι 

ΟὉ οαπᾶθηι ὀδιιβᾶπι πηθγοδέμσαο ἀθαϊζιη). Υ΄. Εᾳ. 48. 68ρ. 1171. ΤΠ ΘοΟΡοιΡ. 

ὁ0π. 11. 810. χαί σὲ τῇ νουμηνίᾳ 1 ἀγαλοῦμεν. Ἐοάθηῃ ἰοιηροῦο Αἰ ΘΗ Ϊ5 

βΒδογα Ῥυϊναΐα ἀρο θα ηὐπν, αὖ πποποὺ ΜᾺ]]61., 601].  65ρΡ. 90, Μοίῃ. ΕἾ. Οομι. 

Ι. 140. 

1000. ἀχούετε λεῴ: χατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας πίνειν ---Ἴ ἘΌΓΙΙμ]8 
50]ΘηΠ18. Ῥυδθοοηπμ. Οἵ, Ῥᾷο. 651. ἀχούετε λεῴ: τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι. 

Αν. 448, ἀκούετε λεῴ" τοὺς ὁπλίτας --- ἀπιέναι πάλιν οἴχαδε. ϑΒΔΥΊΟΗ. 

ΟΠ. 8, ἀχούετε λεῴ: Σουσαρίων λέγει τάδε. Ἰπιοῖδη. ΒῚ5 δοοι8. 12, ἀκούετε 
λεὼς, οἷο. οὐ Αο6ἢ. 172, τοὺς Θρᾷκας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἷς ἔνην. ὕ68ρ. 

9890, “άβητι μάρτυρας παρεῖναι εἴο. Ῥαο. δδ0. ἔϑε νυν ἄνειπε τοὺς γεωρ- 
γοὺς ἀπιέγαι. 

χατὰ τὰ πάτρια] ὅδ61]. ἔϑη. Τιμιο, Π|. οἶγοα πη. χαὶ ἀνεῖπεν ὁ χῆρυξ, 

εἴ τις βούλεται χατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίϑε- 

σϑαι παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα. ὉΠὶ 5ομο]α δὰ {πὰ χατὰ τὰ πάτρια 

παρουΐ ἔϑη δηλονότι. ΒΕ. 



414 ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΠΙΞ : ΄. 

τοὺς χόας] Ἐδδίππι ᾿π6]]ρ 6 ἰΐα αἰοΐαπι. Οἵ, 961. 1008. 1076. ΤῊ. “Ἵ46.. 
πόσ᾽ ἔτη δὲ γέγονε; τρεῖς χόας (Χόας ἢ) ἢ τέτταρας; : 

ϑ'ολιοῖ. εἰσίασιν οἱ ὑποχριταί. Ἐ. 

1001. πένειν»] Ῥυδδίθυ. οχβρϑοία ομθπὶ ἰηξα]ῦ τὸ ἄγειν. Ῥθιποβμ 68. 

ν. 999, 9. ἐνθάδε τοὺς χόας ἄγων ἀπελείφϑη καὶ τοῖς “]Πιονυσίοις χατα- 

μείνας ἐχόρευεν. ὌΙΝΏ. 1ὴ)6 ἱπῆηϊδίνο οἵ, 172. τοὺς Θρᾷχας ἀπιέναι, 
παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην. Ὗε6Βρ. 9897. “άβητι μάρτυρας παρεῖναι. ἈγΡΟ]]οδοΥ,, 
Ον. ΤΥ. 442. πίνειν ᾿4ϑηναίους, --- ἐξιέναι. τοὺς ἱππέας. Ταιοῖδμι. ῬΊΒ0. 40. 

ἄχουε, σίγα τοὺς φιλοσόφους ἥκειν εἷς ἀκρόπολιν οἴο. 

ὑπὸ τῆς σάλπιγγος] Απρ]ϊοθ, ὅο 88 βουπά οὗ ὑπ ὑσυπιρού. Οὗ 
900, Ἠδτοά. 1. 17. ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηχτίδων χαὶ αὐλοῦ 

οἷο, ΝἼΙ. 22. ὥρυσσον ὑπὸ μαστίγων. Τππο. Υ. τ0. “αχεδαιμόνιοι δὲ βρα- 

δέως χαὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν νόμῳ (νόμου 8}].) ἐγκαϑεστώτων (χωροῦν- 

τες). Χβϑη. παν. 1Π. 4. ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον, ὑπὸ μαστίγων. 
Τ6πι. Ρ. 1284. μόνον οὐχ ὑπὸ χήρυχος πωλοῦσι τὰ χοινά. Ἤοπι. 1]. β΄. 

384. ἀϊσάντων ὑπ᾽ ᾿Δχαιῶν. σ΄. 492. δαΐδων ὕπο λαμπομενάων. ῬΙπᾷ. 
ΟΙ. 1Υ. 4. ὑπὸ πολυφόρμιγγος ἀοιδᾶς. Ἠδδβὶοα. ϑβ'ουῦ. 281, χωμάζειν ὑπ᾽ 
αὐλοῦ. ἰο14. 280. αἵ δ᾽ ὑπὸ φορμίγγων ἀνάγον χορύν. ΤΏΘορι. ὅ4δ. ὑπ᾽ 

αὐλητῆρος ἀείδειν. ἈγοΒΊ]Ο ΟΝ. ρα 50}|0]. δὰ Αν. 1426. ἄδων ὑπ᾽ αὐλητῆρος. 
Απδογοομῦ. ΕἾ. 19. ὑπ᾽ αὐλῶν ὀρχεῖται. Ῥιπᾶ. ΟἹ. ΤΥ. 4. ὑπὸ ποικιλοφόρ- 
μιγγος ἀοιδᾶς. ΑΘΒ6Ε. ΑΡ. 1098, χαταϑάψομεν οὐχ ὑπὸ κλαυϑμῶν. ἔαπα., 
1006. ἔτε χαὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν. ϑᾳΡρΙ. 298, χηρύχων ὕπο --- 
μολεῖν. ϑόορῃ. ΕἸ. 711. χαλκῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ἤξαν. 620. ὑπ᾽ εὐφήμου. 
βοῆς ϑῦσαι. Βπτ. ΒδροΙ. 160. βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων μέλπετε. ΠΘΟΡΗΣΊ. 

Ἐρἰβϑέ. 44. τοῖς ὑπὸ τῆς σάλπιγγος ϑελγομένην ἠχήμασι. απ ἀδέϊνο, 

Τμιοίΐδμπβ Υ. 104. ὑπ᾽ αὐλοῖς καὶ κυμβάλοις. Υ. ΒΙοπιῇ, 6]. Οιο. Ρ. 198. 

1002. ἀσχὸν Κτησιφῶντος} Ῥιδοῦον οχϑρροίδ οποπὶ ῃτῸ ἀσχὸν οἴνου 

(Ηοτοά. 11. 121. ἀσχοὺς πλήσαντα οἴνου), ἀποα ργδοπιίαπι νἱοζουϊαθ ἴῃ 06 

1υο ταῦ. Οὐδββίριῃο ἰβίθ, ΠΟ 1101 ἱρμοῦμβ, ὙθΠΌ ΓΙ β18 (προγάστωρ) οὗ 

Οὔ δβιιβ Γαϊς: ἀπᾶο Ηἰο ἤοουβ. ΟἿ, Απθρμδμ. ἀρὰ Αἴμθη. 552 Β΄. τοῦτον οὖν ᾿ 
δὲ’ οἱνοφλυγίαν χαὶ πάχος τοῦ σώματος [ ἀσχὸν χαλοῦσι πάντες οὗπι- 

χώριοι. ΑἸοχίη ᾿θ14. ΧΙ. 470 Ε΄. χατά τε τὴν παροιμίαν | ἀεί ποτ᾽ εὖ μὲν 

ἀσκὸς ((. 6. ὈΪθαχ), εὖ δὲ ϑύλακος (νοταχ) | ἅνϑρωπός ἐστι. ᾿ἀσχὸς 

αἰοῖςαν Μαῦβγαθ Ρ61118 Ηοτοᾶ. ὙΠ. 20. ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσχὸς 

ἐν τῇ πόλι ἀναχρέμαται. Οἵ. δα Νὰ». 1288. “Τηΐτα 1225., οὰπὶ Ὠϊολθο- 

ΡΟ]15. οχμδιιβίββοῦ ὁοηρίαμι, αἰοϊς ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσχόν. Ἰ)οῖπᾶο τιοχὶ 
ἰάθη οβίοπαϊν ναοασπι ΘΟπρίαπι, ὁρᾶτε τουτονὶ χενόν. Μοχ Ομοχιβ ἃ. 

οιπι, χώρει λαβὼν τὸν ἀσχόν." ΒΕ. “Ηδβγομίαβ, ᾿ἀσχὸν λήψεται" 
ἀσχὸς νικητήριον ἐτίϑετο, χαὶ μετὰ σάλπιγγος ἔπινον. γικητήριον" 

στέφανον. Ἠδθο πιαξ]]ἃ οὐ ὀουταρία, βυιηῦ, ΑὐΒμοηδοιβ Ρ. 487 Β. Τίμαιος δὲ 
φησὶν ὡς “Ἰονύσιος ὁ τύραννος τῇ τῶν Χοῶν ἑορτῇ τῷ πρώτῳ ἐχπιό 

χόα ἄϑλον ἔϑηχε στέφανον χρυσοῦν, χαὶ ὅτι πρῶτος ἐξέπιε Ξενοχρε ης 

ὁ φιλόσοφος. ῬΙατα ἄο πος. οοναιηΐπο παροὺ ΑἸ ομδθιβ θοῦ. ποῖ {π- 
αἰρπα." ἘΠ. : 
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ϑοϊμοῖ. ἀσχὸν Κτησιφῶντος: Ὥς παχὺς χαὶ προγάστωρ ὅ Κτησιφῶν 
σχώπτεται. --- ἐν ταῖς Χοαῖς ἀγὼν ἣν περὶ τοῦ ἐχπιεῖν τινὰ πρῶτον χοᾶ, 

χαὶ ὃ πιὼν ἐστέφετο φυλλίνῳ στεφάνῳ καὶ ἀσχὸν οἴνου ἐλάμβανεν. πρὸς 

σάλπιγγος δ᾽ ἔπινον. Ἀ, (ἐτέϑετο δὲ ἀσχὸς πεφυσημένος ἐν τῇ τῶν Χοῶν 

ἑορτῇ, ἐφ᾽ οὗ τοὺς πίνοντας πρὸς ἀγῶνα ἑστάναι, τὸν πρῶτον πιόντα 

δὲ ὡς νιχήσαντα λαμβάνειν ἀσχόν. ἔπινον δὲ μέτρον τι οἷον χοᾶ.) 

1008. ὦ παῖδες, ὦ γυναῖκες] ϑοτγοβ οὖ βούγαβ ὩΠοαυίξαν. 
1004. ϑο]ιοοῖ. (τοῦ χήρυχος οὐκ ἀχούετε: Καλοῦντος εἷς τὴν τῶν Χοῶν 

ἑορτὴν πάντας. ἐχάλουν δὲ οἱ χήρυχες σάλπιγγας βαστάζοντες χαὶ ἐσή- 

μαινον.) 

᾿ 

1000. ἀναβράττετ᾽] ΑΠΡΊΙΟΘ τ 8156. αΔΠ]Π166 Ὀτα 1562. Θπᾶθ γοοο5 οΟρπᾶ- 

ἴδο βιηΐύ. Οὗ, Ῥδο. 1197. ἀναβράττω κίχλας. απ. ὅ10. χρέα | ἀνέβραττεν 
ὀρνίϑεια. Ὀῦ5. ἀνάβραστα --- χρέα. ῬιΘτΘοΥ. Π1. 510. χέχλαις τ᾽ ἀναβράστοις. 

ΤΙ. 800. χέχλαι --- ἀνάβραστ᾽ ἠρτυμέναι. Αὐϊδίοχηθῃ, 11. 732. ἀνάβραστα χρέα. 
τρέπετ᾽] ΝΜ ογβϑαύο. Οἷ, ον. ϑαῦ. 1. 5. 72. “Ἰηδοῦοβ Ομ ὑπγ 05 νουβαΐ 

ἴῃ ἰρηθ᾽. 

ἐξοπτᾶτε, τρέπετ᾽) ΟἿ Τιγ8. 839, σὸν ἔργον ἤδη τοῦτον ὀπτᾶν χαὶ 

τρέπειν (στρέφειν νὰ]Ρ.). 

ἀφέλκετε] Τὸ οὐτα ϊῦο (ἃ 'ρμθ). ὅ56}01: τὰ ὀπτηϑέντα ἐξέλχετε. ΟἿ. 

Βα. ὅ18. ὅ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη | ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν. Ῥαρ. 421, τοὺς 
λίϑους ἀφέλχετε. 

ϑοῖιοῖ. ἀναβράττετε: ᾿ἡναστρέψατε τὰ ὀπτώμενα χρέα χαὶ τὰ ὀπτηϑέντα 
ἐξέλχετε. 

1000. λαγῷα] ὅτ. χρέα. ΟἿ, Εᾳ. 1192. 1199. οβρ. 709. 1903. Ῥδο. 1150. 

1100. 1812. Ἐἰ0]. 842. 
τοὺς στεφάνους ἀνείρετε)] 1. α. ἀναπείρετε, Οἵ, ῬΙαΐ. οοπι. 11. 087. σχοί- 

γοὺυς λαβὼν ἄνειρε τὰ χρέα. Ἡοτοά. ΠΠ|. 118, ἀνείρας περὶ τὸν χαλινὸν 
τοῦ ἵππου. Ἐϊγτη. Μ. ν. 100, 38. ἀνεέρειν: ἀναπείρειν. 

1001. ἕν᾽ ἀναπείρω τὰς χίχλας} Οἵ, 790, ἅϑιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμπε- 

παρμέγνον. Ἡδτγοά. 1Υ̓́. 1038. ἐπὶ ξύλου μεγάλου ἀναπείρας. 94. ἢν ἀπο- 

ϑάνῃ ἀναπαρείς. Ἐ20]. 843. λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι. 

ϑοίιοῖ. ἀναπείρω: Πήξω, χεντήσω. ΥἹ]Ἱοῦ. 

1008. ΧΟΡ] ΟΒοσιιβ π᾿ μᾶς βίτορῃθ, οὖ ἀθίηδθ ἴῃ δη ἰβύγορ] 6. τηϊγαϊαν 

᾿Τε]τοἰξαύθιη ΠΙο ΘΟ ρΟ 15. ἴῃ Ρᾶθ6 Ἰδπι ἀορθηί5. Π)οπμθ 4111 οὐϊαιη ῥγοῦ- 

θαηῦ, ααἰθι5 Βοι]Π]οοῦ πὸὴ οϑῦ ρᾶχ, αὖ οοῃίγα ΠΟΥ πηϊβουΐα οβίθῃ- 

ἀαίυν. ΒΕ. ΟἿ. Ῥδο. 806 54. 

ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας] Οἷ. Ἐφ. 897, ζηλῶ σε τῆς εὐγλωττίας. 68ρ. 1450. 

ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας ] τὸν πρέσβυν. ΤῊ. 170. οὐ ζηλῶ σε τῆς παιδεύ- 

σεως. ὅορ)!. ΕἸ]. 1027, ζηλῶ σὲ τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. ὅορῃ. 

Εν. 010. πολλώ σε ζηλῶ βίου. Ῥπν. ΤΡΗ. Α. Ογ77. ζηλῶ σε --- τοῦ μηδὲν 

φρονεῖν. Χομ. ϑγιηρ. ΙΝ. 45. τώ τε ἄλλα ζηλῶ σε τοῦ πλούτου χαὶ ὅτι 

οἷο. Ἰβοοῖ. Ρ. 420. τοὺς μὲν οὖν ταύτην ἔχοντας τὴν διάνοιαν ζηλῶ τῆς 

ῥᾳϑυμίας. : 

ϑοῖιοῖ. ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας: Θαυμάζω τὴν σὴν εὐβουλίαν, ὦ “ικαιό- 

πολι. (διπλῆ δὲ χαὶ περίοδος ἑπτάχωλος ἀμοιβαία, ἧς τὸ πρῶτον ἐν 
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εἰσϑέσει Ἰαμβικὰ δίμετρα χαταληχτιχὰ δύο, χαὶ ἐν εἰσϑέσει χῶλα δ΄. χαὶ 

ἐν εἰσϑέσει χῶλον ἕν ὅμοιον τῷ πρώτῳ χαὶ πέντε ἐν παρεχϑέσει Ἰαμβιχὰ 

ἑφϑημιμερῆ ἐξ ὧν ἀμφοτέρων γίνονται στίχοι ὅμοιοι τοῖς δύο ἕξ, ἐν 
εἰσϑέσει δὲ χῶλον ὅμοιον τῷ πρώτῳ. ἑπτὰ στίχοι ὁμοίως Ἰαμβιχοὶ τετρά- 

μετροι χαταληχτιχοί ν᾽ 

1011. τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν] Τία ΝΡ. 154. τί δῆτ᾽ ἂν, ἕτερον εἶ πύϑοιο 

Σωχράτους  φρόντισμα; 09. ἔγωγε. φέρε, τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ ταύτην λα- 

βὼν ---; Ῥας. 869. τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μ᾽ ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα; 
809. οἶμαι. τί δῆϑ'᾽, ὅταν ξυνὼν τῶν τιτϑίων ἔχωμαι; 910. τί δῆτ᾽, ἔπσει- 
δὰν ἐχπίῃς οἴνου νέου λεπαστήν; 1,γ8. 399. τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ πύϑοιο χαὶ 

τὴν τοῦδ᾽ ὕβριν; ἘΠῚ. 

1014. τὸ πῦρ ὑποσχάλευε) ὅ6Π01. ἢ: ἀναφύσα, ζωπύρει. Οἵ. Ῥαο. 440. 
σχαλεύοντ᾽ ἄνϑραχας. Ἀν. 1080. πυρπόλει τοὺς ἄνϑραχας. Ἰπιοίδῃ. Ὑ οΥ. Ηἰδέ, 
1. 28, πῦρ μαχαίρᾳ σχαλεύειν. ΛΑἀαρίαμη Αγοβίο]. ὙΠ. 38. Ἐν τῷ μέρει 
τις χαὶ τὸ πῦρ σχαλευσάτω. Ἐπ. 1280. χυχῶν τὰς ἐσχάρας. 

ϑοῖιοί. ὑποσχάλευε: ι᾿ἀναφύσα, ζωπύρει. Β. ἀνάστρεφε, χίνει. ὶοί. 
1015. μαγειρικῶς] Οἷ. Βᾳ. 210. Ῥδο. 1017. ὅπως μαγειριχῶς | σφάξεις 

τὸν οἷν. ἩΘΡΟΒΙ͂ΡΡ. ἃρ. Αἴμεπ. 200 Β. περὶ μαγειριχῆς. 

1010. δειπνητιχῶς] ΟσΘπ δύο. Δαν απι οοτηῖο8 Ποΐαμη, αὖ ἐρεοπω- 
λιχῶς δη. 1380. προμηϑιχῶς Αν. 1510. χομψευριπιχῶς Ἐαᾳ. 18. παιδὸο- 
τριβιχῶς 492. τριβωνιχῶς ΒΡ. 1138. ΟἿ, Απαχῖρρ. οοτη. ΙΥ̓. 400. ὅ γὰρ 
τοιοῦτός ἐστιν οὐ δειπνητιχός. ΘἸΤΉΜΠΙΠΟΥ ἀριστητιχὸς αἰχὶῦ ἘΠΡΟΙΙ5 

(1. 480.) ἀρυᾶ Αποϊαυ οἶδέ, Ρ. 79, 22... αἱ οχρ]οαῦ ἔϑος ἔχων ἀριστᾶν. 

1017. αὑτῷ διαχονεῖται)] Θ1ΌΙ τ]η ἰβύταῦ, απ86 γἱ5 δϑὺ γοοὶβ τηθαἶδθ. 
ΟΥ ϑόρῃ. ῬΉΙ]. 287. χἄδει τι -- - μόνον | διαχονεῖσϑαι (αἱ 56801: ὑπηρε- 

τεῖσϑαι ἐμαυτῷ). Ρ]αῦ. Τιορο. ὙἹ. 7608 Α. δεαχονοῦντές τε χαὶ διαχογνού- 

μενοι ἑαυτοῖς. ΒΘρΡ. 11. 511 Ὁ. τοὺς πρὸς ὠνήν τε χαὶ πρᾶσιν διαχογου- 

μένους (διαχονοῦντας να]ρ.). Ὥϊορ. 1.. ΥἹ. 2. ὅ. ἐδίϑασχε διαχονεῖσϑαι 

λιτῇ τροφῇ χρωμένους. Οταϊοῦ. οοπ. 11. 287. ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ δῆτ᾽ ἀνὴρ 

γέρων διαχονήσει; ΟοπΐοΥ οὔϊδιῃ ν. αὐτοδεάχκονος δίχα. οὖ Βδκκ. Απροᾶ. 
400, 0. αὐτοδειαχονία ΟΒγγβῖρρ. δρ. ἀἴμθη. 18 Β. 

1018. ΓΕΩΡΓΟΣῚἽ Ουἱ ποιηθῃ “]έρχετος, αὖ ἃρραγοὶ δχ ν. 1028, ὈΙΝΏ. 
ϑοθοῖ. οἴμοι τάλας: Ἔρχεται ἀνὴρ ᾿ϑηναῖος γεωργὸς ἀπολέσας αὐτοῦ 

τὰς βόας, ληφϑείσας ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν, δεόμενος τοῦ “]ιχαιοπόλιδος 

λαβεῖν τῆς εἰρήνης πρὸς πέντε ἕτη. 

τὰ πρόσωπα “Ἰερχέτης γεωργὸς Φυλάσιος. ἘΝ. 

1010. χατὰ σεαυτόν νυν τρέπου] ΑπρΊϊοθ, Κορ ὕμϑθη ο γοῦν βοῇ, 
568Π01: ἐν σεαυτῷ ἔχε τὴν χαχοδαιμονίαν, μὴ ἐπιμίγνυσο ἡμῖν χαχοϑαι- 

μονῶν. Ἰάθηι γϑύβιβ θδὺ ΝᾺ}. 1269. Οἷν, ΑἸοίρἢγ. 1. 28, πέπαυσο --- χαὶ τρέ- 
που χατὰ σεαυτὸν, ὦ πρέσβυ. Ῥίοῃ. ΟἸγ5. ΟΥ. ΧΙ, ἀναχωρῆσαι χαὶ τρέ- 
πεσϑαι χαϑ' αὑτόν. ῬΙαῦ. Αὐἱδύ. 2, ᾿“ριστείδης δὲ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὥσπερ 
ὁδὸν ἰδίαν ἐβάδιζε διὰ τῆς πολιτείας. Ἡοτοᾶ. Υ΄. 11. οὗτοι μὲν χατὰ τὰ 

εἵλοντο ἐτράποντο. 10. χατ᾽ ἑωυτοὺς ἕχαστοι ἐτράποντο. ῬΙδαί. ᾿πᾷ, 
ΙΝ. 8. 88. “ Δ0]1 ὑδοϊδα5 ὕπδηι γυἱδπὶ..᾽ ΘΙ Π]Πον ἤογο ΒΡ. 1493, 
κατὰ σαυτὸν ὅρα. Αν. 12, οἴμοι. ΠΕ. σὺ μὲν, ὦ τῶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 



ΙΝ ΑΟΉΗΛΕΝ. Υ. 1011 --- 1020. 411 

ϑεῖιοί. χατὰ σεαυτὸν νῦν τρέπου: ᾿Αντὶ τοῦ ἐν σεαυτῷ ἔχε τὴν κακοδαι- 

 μονίαν, μὴ ἐπιμίγνυσο ἡμῖν καχοδαιμονῶν. 
1020. σπονδαί] Οἵ. 187 54. 

᾿ ϑ',ιοῖ. σπονδαὶ γάρ εἰσί μοι μόνῳ: ᾿Επεὶ αὐτὸς ἐσπείσατο πρὸς “1αχε- 
δαιμονίους. 

1021. μέτρησον] ὅ601: ἀντὶ τοῦ δάνεισον. (γαὶ Ἰαπά δῦ Ἡοβὶοα, Ορ. 847. 
εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι. ΤΠΘΟΡΟΙΏΡαΠπι οοπηὶ- 
αατὴ (11. 801.) ἢ μετάδος ἢ μέτρησον ἢ τιμὴν λαβέ. Ἐταπῦ δαΐοιη οἱ 

γεωργοὺ τηδχίπηθ Ρδοἷ8. σα ρα]. Χρη, Τρ. Αἰ. 11. 14. οἱ γεωργοῦντες χαὶ 

οἱ πλούσιοι ᾿4ϑηναίων ὑπέρχονται. τοὺς πολεμίους μᾶλλον. 

ϑοϊοῖ. (χἂν πέντ᾽ ἔτη: ᾿Δντὶ τοῦ εἷς πέντε ἔτη. τὸ δὲ) μέτρησον ἀντὶ 
τοῦ δάνεισον. καὶ “Πσίοδος [Ὁγν. 847] 

“εὖ μὲν μετρεῖσϑαι παρὰ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι." 
χαὶ Θεόπομπος Καπήλισιν 

“ἣ μετάδος, ἢ μέτρησον, ἢ τιμὴν λαβέ." 

1022. ἐπετρίβην] Τηΐξοτὶϊ!. Οἵ, Ῥαο. 240. Τ,)ν5. 1000. ΤῊ. δῦ7. ΕΟ]. 1068. οἷο. 

Αογίβίιβ ῬγῸὸ ρογίθοίο, τυἱὖ 1101 πὸη Τὰγο. 516 ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽ βιιρτὰ 382, 
ἀπωλόμην ΤΠ 65πι. 1025. 

ϑοϊιοῖ. συνετρίβην, ἀπωλόμην. Ἡ. 

1025. «ουλῆς] ῬΆΥ]Ο Ραριιβ Αὐζοαο ἑαϊδ, ὑγῖθιι5 Οοποὶ αϊβ, οὐ π8. ̓ ποῦ]α 0 
«Ῥυλάσιοι. Οἵ, ῬῚ. 1140. 

ϑοῖιο!. ἀπὸ «υλῆς: Ὄνομα δήμου. χαὶ Μένανδρος “]υσχόλῳ 

“τῆς ᾿Δττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον 
«Ῥυλήν." 

- 1024, λευχὸν ἀμπέχει] 86. ἱμάτιον. Οἵ. ΤΏ ΘΒ. 840. ἠμφιεσμένην 1 λευχά. 
ΒΟ ΠἸοοῦ 15. ΒΟ]ΘΏΠῚ8. γΘ ΒΟ ΘΠ ΓΟΤῚ ΠῚ ΘΟ]ῸΥ ἀρ ἀταθοοβ, αὖ ἃριια Βομηδη08, 

Ταϊθ; Ταρθη πη δαΐθπι βῖν 6 πηουύθπι Ὁ] 1Ου7 115. βῖν ἃΠ1πὰἃ Ἰη ουξα απ ΡῈ]1885, 

(ΔΙ ΘΙ ΠῸΠΟ Τιιβύϊο ᾿ΤΟΡΌΟΙ ΔΗ ἶ55805 ὈΟγο85. ἄθοθιθ ἰφοθίθ ἰηητῖξ ΒΘΠΘΧ. 

886. Ρ. 47, 8. τίς γὰρ οὐχ ἀπεχείρατο --- ἢ τίς οὐ μέλαν ἱμάτιον ἐφόρε- 

σεν, ὡς διὰ τὸ πένϑος χληρονομήσων τῆς οὐσίας; Χρη. Ηδ]]. 1. 7 8, 

μέλανα ἱμάτια ἔχοντας χαὶ ἐν χρῷ χεχαρμένους. Τιγ8. Ρ. 138, 24. μέλαν 

ἱμάτιον ἠμφιεσμένη, ὡς εἰχὸς ἦν ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς οὔο. ῬΙ]αΐ, Ῥον. 38, 

οὐδεὶς δι’ ἐμὲ τῶν ὄντων ᾿4ϑηναίων μέλαν ἱμάτιον περιεβάλετο. Οἷπι. 10. 

ϑ'οιο!. λευχὸν ἀμπέχῃ: ᾿Δντὶ τοῦ λευχειμονεῖς. οἵ γὰρ Φυλάσιοι λευκὰ 
ἐφόρουν. (καὶ ταῦτα μέντοι) χαὶ οὗτοι, φησὶν, ἦσαν οἵπερ μὲ ἔτρεφον 

χαὶ ἐποίουν τρυφᾶν βόες. 

1025. χαὶ ταῦτα μέντοι ---Ἱ Οἵν Ερο], 908. χαὶ ταῦτα μέντοι μετρίως οἴο. 

1020. ἐν πᾶσι βολίτοις] 8801: ἀντὶ τοῦ ἐν πάσῃ τρυφῇ, ἐν πᾶσιν 
ἀγαϑοῖς. Αγρίο τοᾶατ ΜΙΊΟΠ611 ἴῃ 411 ὑπαὺ οχθὴ οδπ ἔτ πΐ8ῃ. Ρτο- 

γΘΥΡΙ ΠῚ ΠΟΙΏΡΟ οταῦ ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς, αἀποα ΡῬᾶ.]10 τηυξαύαμη, αὐ Πΐο, 

Ἰορὶταν 68ρ. 709. δύο μυριάδ᾽ ἂν τῶν δημοτικῶν ἔζων ἐν πᾶσι λαγῴοις. 
Οὗ, 9170. πάντ᾽ ἀγαθά. ῬΠΘΥΘοΥν. 11. 290. Πλούτῳ δ᾽ ἐχεῖν᾽ ἦν πάντα συμ- 
πειρυρμένα, Ἰ ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς πάντα τρόπον εἰργασμένα (9). ΑἸΏΡΗ. 

1Π.. 512. εἰς τὴν ἑσπέραν 1 χορταζόμεσϑα πᾶσιν ἀγαϑοῖς. '“ΠΘΟΡΟΙΏΡ. 601]. 

ΟἪΙ. 807. πάντ᾽ ἀγαϑὰ "γέγονεν ἀνδρίέσιν. Χοπ. Απ. 1Υ̓. δ. 29. ἐχοιμήϑησαν 
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ἐν πᾶσιν ἀφϑόνοις πάντες οἱ στρατιῶται. 1). Ὁ. δῦ, 9. ὁ γὰρ τότε 
ἐνστὰς πόλεμος --- ἐν πᾶσι τοῖς χατὰ τὸν βίον ἀφϑονωτέροις χαὶ εὐωνο- 

τέροις διήγαγεν ὑμᾶς τῆς νῦν εἰρήνης. Ἰκιοῖδῃ. Τὰ}. οοπί, 8. ἐν ἅπασιν 
ἀγαϑοῖς ἡμεῖς βιοῦμεν. 46 τηογία ῬοΥ. 10. ὑφ᾽ ὧν δορυφορούμενος ἔν 

ἅπασιν ἀφϑόνοις ἦν. Βὰρ. 17. ἐν ἅπασιν ἀφϑόνοις βιοῦντας. δΆΤΤΟΠ. 

ἃρὰα Νοη. Νίδγο9]]. Ρ. ὅ39. “1π οὔ ηΐθα5 τοῦτ 5 θοπῖβ απούϊαϊαπδ 

σα οἷο. Αα ρᾶπάθπὶ Ἰοοα ΟΠ θη ῬΤΟΥΘΥΡ]Δ]6ΠῚ γοβροχῖββ υἱαθύασ ὅ. 

Ῥδιϊὰβ ἰῃ Ερἰδβέ. δα αα]αύ. ΥἹ. 6. χοινωνείτω δὲ ὁ χατηχούμενος τὸν λόγον 

τῷ χατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς. Θιτα ΠΟΥ ποβύγαζοβ ἀἰσαπῦ πὶ Ο]ΟΥ ΘΓ. 

Οὗ 56}ο]. δὰ δ 8ρ. τύ9. 
βολίτοις] Οἵ. Βᾳ. 668. χἄγωγ᾽, ὅτε δὴ ᾽γνων τοῖς βολίτοις ἡττημένος. 

Τ0Ὶ 511π}1118 Ἰυ885 δύ. Ῥτογθυθίθιη ἔπι Βολέτου δίχην, ἈΡρεπᾶ. Ῥτον. 1. 58. 

Ἡΐϊηο βολίτινος ἤδη. 205. 

εἶτα --- τοῦ δέει; Οὗ, Ρ]. 827. ἔπειτα τοῦ δέει; 

ϑομοῖ. βολίτοις: Βόλιτον οἱ ᾿Ζττιχοὶ οὕτως ἔλεγον χωρὶς τοῦ β ὅπερ 

ἡμεῖς βόλβιτον. λέγει δὲ ἀντὲ τοῦ ἐν πάσῃ τρυφῇ, ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς. 

βολίτοις δὲ ὅτι περὶ βοῶν ὃ λόγος (αὐτῷ. ἄλλως. δέον εἰπεῖν ἐν πᾶσιν 

ἀγαϑοῖς βολίτοις εἶπε παρ᾽ ὑπόνοιαν παίζων. ἢ ἐπειδὴ διὰ τῆς κόπρου 

τὰ σπέρματα ϑάλλειν ποιοῦσιν οἱ γεωργοὶ καὶ καρπὸν πλεῖστον ποιεῖν, 

ἐξ οὗ τρέφονται, τοῦτο εἴρηκε.) 
1027. ϑολΐοῖ. ἀπόλωλα τὼ ᾿φϑαλμώ: πώλεσά μου τοὺς ὀφϑαλμοὺς, 

χλαίων καὶ ὀδυρόμενος τοὺς βόας. ὃ 

1028. Οὗ Νὰ. 106. ἀλλ᾽, εἴ τε χήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων. ϑορΡῇ. 
Οφα. ἘΠ. 1060. μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου | κήδει, ---. Ῥ]αῦ. 

θοῖρ. 462 Α. ἀλλ᾽, εἴ τι χήδει τοῦ λόγου. Χοπ. Ογτ. Υ. δ. 84. εἴ τι ἐμοῦ 

ἐχήδου. 

«Φυλασίου] ΤΥυῖθαβ Οθπ 61 418 ρᾶρτιβ «Ῥυλὴ, ἰοδίθ 5680]. Οὗ. 1025. Μοπδμπά. 

ΤΥ. 106. τῆς “Ζττιχῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον [ Φυλὴν, τὸ Νυμφαῖον δ᾽ 
ὅϑεν προέρχομαι ] «τυλασίων. Οοπΐον Δρρεο!]δἰῖνα ναγυράσιος, Θριάσιος, 

Θηράσιος, Κριάσιος (3). 

1029. ὑπάλειψον] Οὗ, Ῥαο. 898. ὑπαλειψαμένοις. ΕῪ. 181. ὀφϑαλμιάσας 
πέρυσιν εἶτ᾽ ἔσχον χαχῶς, ] ἔπειϑ᾽ ὑπαλειφόμενος παρ᾽ ἰατρῷ (βλέπω). 
6 5ἰγιούατα οἵ. Αν. 497. παίει ῥοπάλῳ μὲ τὸ νῶτον. Ῥδο. 1099, 

ϑοῖιοῖ. ὑπάλειψον: ᾿ἀντὲ τοῦ ἔγχρισον τοὺς ὀφθαλμούς μου ταχέως. 

1080. οὐ δημοσιεύων τυγχάνω] Μαϊοϊπᾶτι ΡῸ 1166 ΠΟ ΘΧΘΙΌΟΘΟ, 

5601: ἐϑεράπευον δὲ προῖχα οἱ δημόσιοι Ἰατροί. Οαΐ Βοπδαιη Ἰοοΐ ὈΘ6Π6 
οχρ]ϊοδί: οἷον. οὐ χοινῇ ἐσπεισάμην, τουτέστι σὺν τῇ πόλει, ἰδίᾳ δὲ χαὶ 
ἐμαυτῷ μόνῳ (ν. 130.). ῬΙαΐο, ἃ» ΕἸπιβ]οῖο Ἰδπάδίιβ, ἀοτρ, Ρ. 450 Β. χἂν 
εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν παρεχαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς ἱχανοὶ Ἰατροὺ 

ὄντες. ἈΌΪ ῬδΆ]1Ο ἱπέουϊαβ τῷ δημοσιεύειν ορροπίξαν ἐδεωτεύεεν, τὴ 6 αὶ οἷ- 

Πδὰ ΡαΪνὰ ἢ ΘΧΘΙΘΘΙΘ. [Ιαθπὶ ῬΟΙ]Ιύ. 250 Α. εἴ τῷ τις τῶν δημο- 
σιευόντων Ἰατρῶν ἱχανὸς ξυμβουλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός. Χρη. Μίο, ΤΥ͂. 

2, Ὁ. ἁρμόσειε δ᾽ ἂν οὕτω --- τοῖς βουλομένοις παρὰ τῆς πόλεως Ἰατριχὸν 

ἔργον λαβεῖν. Ἡοτγοά. 111. 181. χαί μὲν (ΠΤ) πο θα θ})) --- ταλάντου «Αἶγι- 

γῆτιωι δημοσίη μισϑεῦνται, οἷο. Ρ]αΐαγο. 11. 84 Ὁ, ΟΥ, δᾶ Ἂν, ὅ84. 

ῬΙ, 401. 408, ᾿ 
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ϑοῖιο!. οὐ δημοσιεύων τυγχάνω: Οἱ δημοσίᾳ χειροτονούμενοι Ἰατροὶ χαὶ 

δημόσιοι προῖχα ἐϑεράπευον. (φησὶν οὖν καὶ οὗτος ὅτι οὐ τῶν δημοσιευ- 

ϑέντων ἱατρῶν ταγχάνω.) οἷον οὖν οὐ χοινῇ ἐσπεισάμην, τουτέστι σὺν τῇ 

πόλει, ἰδίᾳ δὲ χαὶ ἐμαυτῷ μόνῳ. 
᾿ 1031. ἤν πως χομίσωμαι] Οἵ. 65ρ. 398. παῖε, ] ἤν πως πρύμνην ἀνα- 

χρούσωμαι. οὖ δὰ Βαη. 170. ᾿ 
χομίσωμαι ΒΘ ΘαΡ ΘΤ 6 π. Οὗ ἂν. 549. εἰ μὴ χομιούμεϑα παντὶ τρόπῳ 

τὴν ἡμετέραν βασίλειαν. ΤΠοΒηη. 1100. 
Βοϊοῖ. ἴθ᾽, ἀντιβολῶ: ᾿Ιχετεύω" δός μοι τῆς εἰρήνης, ὅπως ἀπολάβω 

τοὺς βόας. ᾿ 

1032. τοὺς Πιττάλου] ὃς. μαϑητάς. Οἵ. 1222. γοΒρ. 1482. Χοη. Μρῃι. 

ΤΥ. 2. δ. 5. Ῥαῦ]. Ερ]βύ. 1. ὅου. 1. 11. ἐδηλώϑη γάρ μοι ὑπὸ τῶν Χλόης. 
Δοῦ, Αγροβύ. ΧΎΪ]. 33. χαὶ οἱ αὐτοῦ πάντες. 

ϑ'ονιοὶ. πρὸς Πιττάλου: ὋὉ Πάίταλος οὗτος Ἰατρὸς παρὰ ᾿4ϑηναίοις. 

λείπει δὲ τὸ μαϑητάς. τοῦτο δὲ ἔφη ἐπειδὴ ἐχεῖνος εἶπεν ὑπάλειψον 

τοὺς ὀφρϑαλμούς. ὡσεὶ ἔλεγεν ἄπελθε, ἐγχρίου παρὰ Πιττάλου. 

1033. σὺ δ᾽ ἀλλὰ ---Ἴ ΟΥ, 1901. 1,γχΧ. 904. Ῥ4ο. 660. Νυῦ. 1804. 1869. 
Απέρμᾶη. Αὐποη. Ρ. 440 Ὁ. 

σταλαγμὸν --- ἕνα] Θ'δ51 ΒΡΘοΙπιθη δῦ ΘΧΘΙΏΡ] απ. ῬΟ]Υ}. Χ]]. 25. χαϑά- 

περ γὰρ ἐχ τῶν παροιμιῶν ἱχανὸν εἶναί φασι σταλαγμὸν ἕνα τοῦ μεγί- 

στου τεύχους εἷς τὸ γνῶναι. τὸ πᾶν ἔγχυμα οἴο. ῬΙ]αΐ, Μοτ. Ρ. 1018 Ε΄. 

οὐδὲν ἀπέχειν φάμενος οἴνου σταλαγμὸν ἕνα χεράσαι τὴν ϑάλατταν. 

Αροϑβύ. ΧΥ͂. 62. 
1084. τὸν χαλαμίσχον͵] (ὐἸτηππὶ ἔγπιπηθη τ, απο 1 τηᾶπα ἐοηθθδῦ. τ 
ἐνστάλαξον)] Οὐπέον ν. ἐνστάζειν δ 65Ρ. 102. 

ϑοδιοῖ. εἷς τὸν χαλαμίσχον: Τὸν χαλχοῦν ἢ ἀργυροῦν, οἵους ἔχουσιν 

οἱ Ἰατροί. 

1085. στριβιλικίγξ 7] ΟἿ ν. στρὰγξ (Μεπδηᾶ. ΤΥ. 138.)}, ἅπ6 στραγγουρία. 

ΘΙ] βαπΐ οὐδὲ πασπάλη δῶρ. 91. οὐδ᾽ ἀχαρὴῆ δά. οὐδὲ γρῦ ῬΙ. 17. 
μηϑὲ τάγυρι (Ὁ) Εαρο]. 11. 481. χἂν ἄχνην Δ 68ρ. 92. 

ἀπιὼν οἴμωζέ ποι] Οἵ. 828, εἰ μὴ ᾽τέρωσε συκοφαντήσεις τρέχων. 

ϑοίιο!. στριβιλιχίγξ: ᾿Αντὴ τοῦ οὐδὲ δανίδα. στρίβος δὲ καλεῖται ἡ λετιτὴ 

χαὶ ὀξεῖα βοή. λίκιγξ δὲ ἡ ἐλαχίστη βοὴ τοῦ ὀρνέου. ἡ μὲν λέξις ἐχ τού- 

των γεγένηται, λέγει δὲ ὅτι οὐδὲ ἐλάχιστόν σοι μέρος μεταδίϑωμι. -- 

τοῖν γεωργοῖν δὲ τοῖν τὴν γῆν ἐργαζομένοιν. 

1087. ϑοδοῖ. (ἀνὴρ ἀνεύρηχε: ΖΙιπλαῖ αὕτη γάρ ἔστιν ἡ περίοδος 
ὁμοίως τῇ ἀνωτέρᾳ ἑπτάχωλος ἀντιστρέφουσα.) 

1059. ϑεθοῖ. μεταδώσειν: Τῶν σπονδῶν δηλονότι. στώϑευε δὲ ὄπτα. 

1040 34. Οἷ, Αν. 1087. 

1040. χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι] ΟΥ, Μαρποῦ. οοπι. 11. 10. ταγη- 

γνίας ἤδη τεϑέασαι χλιαροὺς  σίζοντας, ὅταν αὐτοῖσιν ἐπιχέης μέλι; 

τῆς χορδῆς} 8601: χορδὴ χαλεῖται τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ προβάτου. 

ῬΊΘΥ ον. ἂρ. Αὐπθη. 1. 209 (Ὁ. χορδαῖς ὀπταῖς ἐριφείοις. ῬΙονηᾳ πο ἔδτ- 
οἴπηθη βἰρηϊῆοαῦ (αὖ ΑΟἢ. 1110. Νὰ. 465. Τν, 70. 547.), ἀπά χορδεύειν 

1.ᾳ. 314. χόρδευμα 'ΐᾳ. 316. 

Ὁ 
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β'οιοῖ. χορδὴ καλεῖται τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ προβάτου. Β. 
1041. τὰς σηπίας στάϑευε.} ὅ6Π0]: ὄπτα. Ῥηοῦπβ οχρ]ϊοαῦ Ρ. 584, 7. 

ἡσυχῆ τῷ πυρὶ χλίαινε. ΑΠΡΊΙΟΘ, ὍΤΟΪ], σὙ6 11]. ΟὗἉ, ἘρΟΙ. 12, σηπίαις --- 

ἐσταϑευμέναις. 1,,Χ8. 510. τῇ λαμπάδι σταϑεύσω σε. ΑΘ868. Ῥτοχη. 22. 

σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβη φλογὶ | χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος. ὅδορα δαΐοιῃ 

ΘΟΒ͵ηρσΊσαΥ τηθπύϊο σηπιῶν οὐ τευϑίδων (1166), 486 δ᾽ 546 πη ΟἜΠΟΥΪΒ 

βαπῦ φίβοθβ. Βα]. 1Π|. 258. σηπίδι᾽ ἢ τευϑίδια. ΑπιαχῖρρΡ. ΤΥ. 400. σηπίας 
χαὶ τευϑίδας. ἘΡΠΙρΡ. Π]. 534. τευϑίδια, σηπίδια. 111. 825. 

1042. ὀρϑιασμάτων] δ ουθαῃ ὀρϑεάζειν (γ οοἰἔοταγὶ) Ἰοριδαῦ ΑΘΒΟΝ. 

Ῥοιβ. 6985. ἐξορϑιάζειν ΟΠο. 209. ἐπορϑιάζειν Αρ. 20. ῬοῖδΒ. 1061. ΟΥ̓ 

Ξόρι. ΕἸ. 688. ὅτ᾽ ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων χηρυγμάτων. Ἀπῦ. 1206. ὀρϑέων 
χωχυμάτων. Α6560}. ΟΒο. 751. ὀρϑέων χελευμάτων. Ἐππτ. ΤΡ. Α. 94. ὀρϑίῳ 

χηρύγματι. Ηοπ. 1]. λ΄. 10. ἔνϑα στᾶσ᾽ ἤϊσε ϑεὰ μέγα τε δεινόν τε] 

ὄρϑι. ΟοτΥρμδθαβ ΟΠουτπι ΔΙ] οααἰδαι, αὖ ἴῃ γν. 880. 1016, 
ϑοῖιοῖ. ὀρϑιασμάτων: ᾿ἀνατάσεως δημάτων, τῶν μετὰ βοῆς κόμπων, ἢ 

τῶν μελῶν, παρόσον ὄρϑιος νόμος χιϑαρῳδιχός. 

1043, τἀγχέλεια] ὅ6. χρέα. 5ῖΆο ὀρνίϑεια, βόεια, οἷο. 

ϑοῖιοῖ. τὰ ᾿γχέλεια: Ἢ λείπει τὰ κρέα, ἵν᾽ ἡ τὰ ἐγχέλεια χρέα, ἢ ὐμδ 

τὰς ἐγχέλεις. (1040) λάσκων δὲ φωνῶν, βοῶν. --- (1046) παρόσον ἡ χνῖσα 

τῶν ὀπτωμέγων τοῖς γείτοσι ἢ ἢ, Ἡ. ΑΝ 

1046. λάσκων] ΟἸδιηᾷ Π5. ὅ56801: φωνῶν, βοῶν. Οἷ, 410. Ἐπ. 1018. 
Ἄββοῃ. ἂρ. 605. ὀλολυγμὸν --- ἔλασχον. 8606. Βπτ. Απᾶν. Θ72. τοιαῦτα 

λάσχεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους; ἘΠ. 1212, βοὰν δ᾽ ἔλασχε τάνδε. ΒΠΙ65. 724. 
τί λάσχων; Ν. ΒΙοιηΐ, δὰ Αρδιη. Ρ. 298. 

1047. ξανϑίζετε]!] ὅ6Π01: πυρρὰ τῇ ὀπτήσει ποιεῖτε. ΑΠΡΊο6, ὈΤΟΤΠ. 
ΟΕ, 1106. χαλόν γε χαὶ ξανϑὸν τὸ τῆς φάττης χρέας. Ῥμογοοταῖ. ΠΠ|. 800. 

χαὶ πλευρὰ δελφάχει᾽ ἐπεξανϑισμένα. ῬΆΠ]ΘΙηοΗ. [Υ. 20. οὐ πεφαρμαχευ- 

μένον 1 τυροῖσιν οὐδ ἄνωθεν ἐξηνϑισμένον (166. ἐξανϑισμένον). Ερϊοταΐῖ, 
11. 8609. οὐκ Ἦλις, ἔνϑα δελφάχων (ἔοτῦ. δελφάκει.) ἐγὼ χρέα | κάλλιστ᾽ 

ὄπωπα πυρὸς ἀχμαῖς ἠνϑισμένα. (δ ϊαπη Πἷο ΒΟΥ πάπιπι, πὶ [Ά]Π10Υ, σπυρὸς 

ἀχμῇ (ἀχμῆς 8.) ᾿ξανϑισμένα.) Απίϊρῃ. 1Π|. 126. τευϑὺὲς μεταλλάξασα λευ- 

χαυγῆ φύσιν 1 σαρχὸς πυρωτοῖς ἀνϑράχων ῥαπίσμασιν ] ξανϑαῖσιν αὔραις 

σῶμα πᾶν ἀγάλλεται. ΑἸΪπα οὐ 1Ππ4 ΕαΡ.]1 ΠΠΙ. 262. τῶν διεξηνϑισμένων, 
(διηνϑεσμένων Ἰἰργὶ, 56. στεφάνων), αποα ἃ" διεεξαγνϑέζειν Τογτηαύαμη οϑβί. 

ϑοίιοῖ!. ξανϑίζετε: Οἷον τῷ μέλιτι χροΐζετε, ἢ πυρρὰ τῇ ὀπτήσει ποιεῖτε. 

ἡ δὲ χαλῶς ἔχουσα ὄπτησις τῶν χρεῶν ἐστὶν ὅταν πυρρὰ ἢ. ; 

1048, ΠΑΡΑ͂ΝΥΜΦΟΣῚΊ ΑπρΊϊοο Ὀσ᾿ θ᾽ 5 τη 814. 

ϑ'ομοῖ. “ικαιόπολι: Ἔρχεται ἀνήρ τις παράνυμφος βαστάζων χρέα τῷ 

“Ἰικαιοπόλιδι παρά τινος νυμφίου, χαὶ αἰτεῖ αὐτὸν λαβεῖν ἐν βησίῳ 

μιχρὸν τῆς εἰρήνης, ὅπως μὴ ἐξέρχοιτο εἷς πόλεμον ὁ νυμφίος, ἀλλὰ 

μέγοι τερπόμενος σὺν τῇ γυναικὶ αὐτοῦ. 

1049. ἔπεμψε --- ταυτὶ χρέα] ῬοΥΒΟΠῸΒ νοχύϊῦ, πὰ βοηῦ γοῦ Β0Π|0 

τηραῦ; ΠΟΙ 1 15, 001]. Ερο]. 70. νὴ τὴν ᾿Εχάτην ἔγωγε τουτονὶ καλόν 

(καλ. ἔγ. τουτ. γα]ρο). Οἷ, Δο᾿ν. 986. λαβὲ τήνδε φιλοτησίαν. Ἐᾳ. 1100. 
φέρω σοι τήνδε μαζίσχην ἐγώ, Αν. 1800. τονϑὲ λόφον, Ερο]. 27, τονδὲ, 
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λύχνον. ῬῚ. 990. ἄμητα προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονί. Αὐϊδίοτηρῃ. 11. 738... 
 ἁλίπαστα ταῦτα παρατίϑημί σοι χρέα. Οὐπίτα Βα. 1191. παρ᾽ ἐμοῦ 

δ᾽ ὅλον γε τὸν πλαχοῦντα τουτονί. Ῥδο. 102. τὰ χρέα ταυτέ σοι φέρω. 
6 τῷ οἵ. Ἀρο!]οᾶον, ἀρυὰ Αἴμθη. 248 Ὁ. φάσχων παρὰ τῆς νύμφης ὁ τὰς 
ὄρνεις φέρων ᾿ ἥχειν. ἵἴ 

1060. ἐχ τῶν γάμων] χ ΘΡ΄ 1185 πα ΡΟ] 110 85, απᾶθ ἸΔα ββίπηδθ 6580 
Β0]ορδηύ. Ῥαο. 1102. 1807. 51ὸ 110] γάμους ἐστιᾶν. 

χαλῶς γε ποιῶν] Οἷ. 1180. καλῶς γ᾽ ἐποίησε τοῦ πέπλου μεμνημένη. 
ο΄ 6.863. νὴ “Πα χαλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. Ἐδ6]. 804. ἣν διαρραγῶ δὲ, 

τί; Β. καλῶς ποιήσεις. Ῥαο. 271. εὖ γε --- ποιῶν 1 ἀπόλωλ᾽ ἐχεῖνος. Ῥ]αῦ. 

ΞΡ. 174 Ε᾿. εἶπον οὖν ὅτι χαὶ αὐτὸς μετὰ Σωχράτους ἥχοιμι. ... Καλῶς, 

ἔφη, ποιῶν σύ. ῬΟΙ]. 851 0, ἀλλ᾽ εὖ γε σὺ ποιῶν. Τποαρί, 106 ἢ. οὐ καλῶς 
ποιῶν. ΟἸΔττη. 100. χαλῶς γε σὺ --- ποιῶν. 102, Πριη. 141, 14. ἡ τύχη 

χαλῶς ποιοῦσα πολλὰ πεποίηχε τὰ χοινά, 14θῦ, 4. οἱ ϑεοὶ, χαλῶς ποιοῦν- 

τες, σώσαντες τὴν πόλιν οἷο. 1471, θΘ. χαλῶς ποιοῦντες πᾶσι τοῖς ἐν 

ταῖς αἰτίαις διήλλαχϑε. 490, 10. ὅτε δ᾽ ὑμεῖς χαλῶς ποιοῦντες --- ἄμεινον 

᾿ς ἐκχείνων πράττετε. 17, 10. 141, 19. 804, 25. ὅδ2, 20. Απάοο. 6, 26. εἰπεῖν 

οὖν τὸν Εὔφημον ὅτι καλῶς ποιήσειεν εἰπών. ῬΟΙγΡ. ΧΧΥΤΙΙ, 9. 7. νῦν 
δὲ χαλῶς ποιῶν οὐκ ἦλϑε ταύτην τὴν ὁδόν. 

1061. ϑοῖιοὶ. ἐγχέαι: ᾿Επιχεῖν, ἐπιβαλεῖν" (τῶν χρεῶν δὲ ὧν ἔπεμψέ 
σοι.) ἐς τὸν ἀλάβαστρον δὲ εἰς τὴν μυροϑήχην. ἔστι δὲ λήχυϑος ἡ ὦτα 

μὴ ἔχουσα, ἧς οὐχ ἔστι λαβέσϑαι. 

1002, Οἷ, Ῥαο. 20. οἷον δὲ πνεῖς --- ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μύρου. 
6 Ῥδοθ αϊούπμῃι. 

μένων] 80. οἴχοι. Οἴ, 1000. ΒΡ. 1116, Ῥδο. 841. 

1069. τὸν ἀλάβαστον] ΟἿ, 1008. Τν8. θ47. Ἐτ, 408. ἀλαβαστροθϑήκας τρεῖς 
ἔχουσαν ἔχ μιᾶς (ἐν μιᾷ). (πῃ ααἴθιβ Ἰαΐοῦ, ΟΡίπου, ουβοοθηὶ Δ] α]4.) 

ΤΠοοοΥν, ΧΥ͂. 114. Σύρω δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα. Ὁπραρηθ! ργδθοῖριιθ 
ἴπ παρ 8. αϑι8 οὐαί, ΟἿ. ΡΙαῦ. 629, οὔτε μύροισιν μυρίσαι σταχτοῖς ὁπόταν 
νύμφην ἀγάγησθϑον. Τιγ5. 948. Απαχαηάᾶνϊα. ΠΠ. 192. οὐα νύμφη --- μύροις 
-- ἀλείφεται. Χοη. ὅοην. 11. 3. αἱ μέντοι γυναῖκες, ἄλλως τε καὶ ἢν νύμ- 

φαι τύχωσιν οὖσαι, μύρου μέν τι καὶ προσϑδέοιντ᾽ ἄν. Οὐ ΠοΟ Ἰο00 
οἵ. Ῥαο. 000. σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει χίστην πλέαν. δοῦν, ΥἹ. 03. 
Οὐδὲ χύαϑον τόλμης ἔχει: ἐπὶ τῶν ἀνάνδρων. 

ϑοιοῖ. εἰρήνης ἕνα: ᾿Ὡσεὶ ἔλεγε κοχλιάριον ἕν. 
1064. ἀπόφερ᾽ ἀπόφερε --- Οἷ, Ῥαᾶο. 1121. ἀπόφερ᾽ ἀπόφερ᾽ ἐς κόρα- 

χας. 287. 

106. χιλεῶν δραχμῶν] ΑπρΊϊοο, ἴον ἃ ὑμβουβδπ ἃ αὐ ἃ ΟΠ ἃ 8. 
. ϑοϊιοῖ. ὡς οὐχ ἂν ἔγχέαιμι: Παραιτεῖται ὁ “]καιόπολις μεταδοῦναι τῆς 

εἰρήνης. -- -χιλιῶν περισπῶσιν ᾿4ττικοί. γρ. καὶ χιλίων. 
[ 

ον ΤΟ0ῦ6. Ηδδγομῖιβ, ΜΝυμφεύτρια" ἡ συμπεμπομένη ὑπὸ τῶν γονέων τῇ 
ψύμφῃ παράνυμφος. ῬδΆ]1Ο Αἰογ ῬΟΊΊαχ Π]. 41. Ἡ δὲ διοικουμένη τὰ 

περὶ τὸν γάμον γυνὴ νυμφεύτρια. ἡ αὐτὴ δὲ καὶ ϑαλαμεύτρια. ἘΠΝ. 

Τιαῦϊπο αἰχουῦῖὶβ ρτοπ αὉ ἃ, Μαΐα δαΐθιη ρθυβομδ, θϑύ. 
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ϑοῖοῖ. ἡ νυμφεύτρια: Ἔρχεται νυμφεύτρια δεομένη “Ζ᾽ικαιοπόλιδος καὶ 

λέγουσα ὅτι ἔπεμψέ μέ τις νύμφη δεηϑῆναί σου πρὸς τὸ λαβεῖν τῆς 

εἰρήνης, ὅπως ἀλείφῃ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς χαὶ μὴ ἐξέρχοιτο εἷς 

πόλεμον. χωφὸν δὲ εἰσάγεται τὸ πρόσωπον τῆς νυμφευτρίας. Ἵ 

1067. Οὗ, Βπτν, Ιοη. 1620. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι. 
δεύρ᾽ ἔλϑ᾽᾽" ἐς οὖς γὰρ τοὺς λόγους εἰπεῖν ϑέλω. : 

108. ῬΙοΆΘΟΡΟ]18 ἃ 165 ρυδοοῦ ᾿πβυβασυ Ὁ] ῬΤΌπρ86. Οἵ, Ῥαο. 670. 693. 
ϑοϊιοῖ. (φέρε δὴ τί σὺ λέγεις: Παραϑεὶς τὸ οὖς ἤχουσεν ὃ “Ιικαιόπολις 

τῆς νυμφευτρίας.) [ 

ὡς γελοῖον: Τοῦτό φησιν ὡς ἀκούσας πρὸς τὸ οὖς. ᾿. (χράζων χαὶ 

ἀστειευόμενος ὁ “Ἰιχαιόπολις ἐφ᾽ οἷς ἤχουσε παρὰ τῆς νυμφευτρίας. λέγει 

τὸ ὡς γελοῖον, ὦ ϑεοὶ, τὸ δέημα τῆς νύμφης. τὸ δὲ δέημα αὐτῆς ἦν ΜΕῚ 

χρὸν τῆς εἰρήνης λαβεῖν, ὅπως ἀλείφοι ταύτῃ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρὸς χατὰ ; 

τὰς νύχτας χαὶ μὴ ἐς πόλεμον ἐξέρχοιτο.) 

1060. οἰχουρῇ] ΤοτηΪ τὴ π θαῦ, ποαὰθ ἴῃ ΤῊ] 18 π| ΘΧΙ 6 ΘΟρ ὔΕΙ. 

δοϊοῖ. ὅπως ἂν οἱχουρὴ τὸ πέος: ᾿Αντὶ τοῦ εἰπεῖν τὴν οἰχίαν τὸ 

πέος ἔφη. 

1062. Οἱ. ἐπ: ὕ88. αἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέμου. 
1068. ὕπεχ᾽ ὧδε] Οἵ, Ῥᾷο. 4381. ὕπεχε τὴν φιάλην. 908. ἐευν 820. 

ἔπειϑ᾽ ὑπέχοντος ἄρτι μου τὸν ϑύλαχον οἴο. 

ἐξάλειτετρον] ΑΡ ἐξαλείφειν, Ἐπ. 8:10. Ῥᾶο. 1181. 

ϑοῖιοῖ. (ὕπιεχ᾽ ὧδε δεῦρο: Πρόφερε τὸ ἀλάβαστρον, φησὶν, ἐξ οὗ ἀλεί- 
φονται οἱ δειπνοῦντες, τὴν τοῦ μύρου λήχυϑον. χατ᾽ ἐρώτησιν δὲ τοῦτο 

(1064) ἀναγνωστέον. τὸ δὲ ἑξῆς ὡς συμβουλεύοντος χαὶ ὑποτιϑεμένου πῶς 

αὐτῷ δεῖ χρήσασϑαι.) ἑ, 

1064 54ᾳ. Οὗ Ῥδο. ὅ27. γλυκύτατον (πνεῖς) ὥσπερ ἀστρατείας χαὶ μύρου. 
10θῦ. χαταλέγωσι] Οἵ. Τιγ8. 395. Το. Ὑ]. 26. χαταλόγους ἐποιοῦντο. 
τουτῳὶ ---7 86. τῷ μύρῳ. ΟΥ, Εᾳ. 490. ἔχε νυν ἄλειψον (ἀλείφου δαῦ 

ἄλειψαι Ὁ) τὸν τράχηλον τουτῳί. Ῥαο. 8602. μύρῳ χατάλειπτος (νυμφίος). 

ϑοῖοῖ. καταλέγωσι τουτωΐ: Τῷ ἀλείμματι. λέγει δὲ τῇ εἰρήνῃ. τὸ δὲ 
χαταλέγωσιν ἀντὶ τοῦ χατατάττωσιν. ' 

1066. ἀλεεφέτω] Τὰ πη σ᾽ αύ. Ἱπηροταύνναβ, αὖ ἴῃ ἴου μη .]18. οὐ Ῥυδοβουῖ- 

ΡῬΌ Ομ Ρα5. τη θα] οοσιπὶ ΠοάΪϊΘ ἃα] βοϊοὺ σα ρίαῦ, 5Βὰτῃὺ, οἷο. 

1067. οἱνήρυσιν] Οοηΐον νν. ἐτνήρυσις, ζωμήῤυσιε. 

ϑαϊιοί. οἵνήρυσιν: Τὴν τοῦ οἴνου κοτύλην ἡ ἀρύονται. 

1068. ἐς τοὺς Χόας] [πῃ [65 ὕππι ΟΠ στη. Οὗ, 1076. ὑπὸ τοὺς Χόας. 
1009. τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχώς] ὅ6}01: ἐσχυϑρωπαχώς. Οἷ, Ἐπ. 681, ἔβλειψε, 

νᾶπυ καὶ τὰ μέτωπ᾽ ([οτὲ. τάς τ᾽ ὀφρῦς) ἀνέσπασεν. ὕ6δΒρ. θῦδ. χαλά- 
σας ὀλίγον τὸ μέτωπον (8601: παυσάμενος τῆς ὀργῆς" ἔϑος γὰρ τοῖς 

ὀργιζομένοις αἴρειν τὰς ὀφρῦς). Ὥρφιη. ν». 200. ἐπειδὴ δὲ μύρια εἴρ- 

γασται κακὰ, τὰς ὀφρῦς ἀνέσπαχε. ΧοποΡΏ. ϑγιιρ. ΠΙ. 10, χαὶ ὃς μάλα, 

σεμνῶς ἀνασπάσαδ τὸ πρόσωπον οἷο. ΑἸοχ. 1Π. 391. τοὺς μὲν στρο 
γοὺς τὰς ὀφρῦς ἐπὰν γὼ ̓  ἀνεσπαχότας. ΑἸΩΡΒ. ΠῚ: 806. ὥσπερ κοχλίας, 
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ὀφρῦς ἐπηρκότες οἴο. ῬΆΠΊ]οΙη. ΤΥ. ὅ8. χἂν μέχρι νεφέων τὴν ὀφρὺν ἀνα- 

σπάσης. Οτδύϊη. 11. 214, ἀνελχταῖς ὀφρύσι σεμνόν. Ἐπιν. Ετάριη. 102 7. 
ὅταν (δ) ἔδης πρὸς ὕψος ἠρμένον τινὰ --- ὀφρύν τε μείζω τῆς τύχης 

᾿ ἐπηρχότα. Ἰικιοίδι.. 18], πιουύ. Χ. 8. ὁ σεμνὸς --- ὁ τὰς ὀφρῦς ἐπηρχώς. 
Ὑιὺ. ἁποῦ. 7. συνέσπαχε τὰς ὀφρῦς. Τίιη. ὅ4. ὀφρῦς ἀνατείνας. Ῥ]αἰΑΤΟΙ. 

αθ δα]. οἴο. ὁ. 41. λόγον ὀφρῦν ἀνασπῶντα χαὶ συνιστάντα τὸ πρόσωπον. 
Ἡοροβαπα. ἀραὰ Αἴπθη Ρ. 102. ὀφρυανασπασίδας (56. ῬΗΠΟΒΟΡΙΟΒ). Οδμ]]. 

ΟΥ, 40. “πθ {ο]Π1αὖ ταῦτα ΒΡ ΘΙΟΙ]1ἃ." 

ϑοῖιοῖ. τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακώς: ᾿Εσκυϑρωπαχώς. 

1071. Ἰὼ πόνοι] ΟΥ. Α680}. ϑεορύ,. 996. ἰὼ πόνος. Γ[Σ. Ἰὼ καχά. 

Τυϊ1α,. μάχαι χαὶ “άμαχοι] ΑἸ δα ον ]ορ δὴ ΠΟΙ] ηἶδ “Ζάμαχος. 

ΒΕ. ΟΥ, 209. μάχαι χαὶ “άμαχοι. 

ϑοῖιοῖ. Ἰὼ πόνοι τε: Πρχεταί τις χαλῶν εἷς πόλεμον τὸν Τάμαχον. 

1072. Τιδιηδοθτι5. 6 ἄοπιο δὰ ρὑγορτθαϊζαν, ὅϑ΄ῖπο ἀπθῖο {τὰρτοὶ ἃ]1οι} 8, 

ἰουΐαββθ αν 415, γϑυβαπὶ ἰἶο παρῳδεῖ Οοιηίοιβ. ΟἿ, παν, Τρι. Τὶ 1507. 
τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεᾶς τόδ᾽ ἵστησιν βοὴν ---; Βδ00Β. 00, βασίλει( τ᾽ ἀμφὶ 

δώματ᾽ ἐλϑοῦσαι "τάδε [ χτυπεῖτε Πενϑέως. 

χαλκοφάλαρα] Ἐριυποῦο ἰταρίοο αρίθ αὐϊῦαι μΘτῸΒ. συδημα!]οααι8. 5 η1- 

110ῸΥ βαρτὰ λιπαράμπυκα Θασίαν αἰχὶδ γγὸ βαρ] οἱ λιπαρὰν ν. ΟΥ1. Θεὰ 
δυΐθηι πἶο βἰρπϊοαῦ ὀρ Ππούπμη χαλχοφάλαραϑ Αρτο βρ] πη ἀθηΐϊα, αὖ 
ν᾽ ἀϑύαν, ρτοάαοῦα ροπυ] πὰ. 516 ΑἸοδθαβ ἀραᾶ Αἴπρη. 027 Α, μαρμαίρει δὲ 

μέγας δόμος ᾿ χαλκῷ, πᾶσα δ᾽ ἄρῃ χεκό-'σμηται στέγη. Οοπΐον νοῦθ8 φαλᾶ- 

ρὸς (ΤΠ ΘοοΥ. Ὑ1Π|. 27, Νῖο, ΤΊιον. 401.), φαληρὶς, φαληριᾶν, τετραφάληρος. 

Δῃὴ χαλχοφάλαᾶρα, ΡἈ Δ] Υἶ8 ἃθγοῖβ οὐπᾶῦα (φάλαρα Ηοπι. 1]. π΄. 100. 
το, 1. 216. Χρϑη. Η6]]. 1Υ. 1. 389. ἥορι. Οϑᾶ. Ο. 1070.)0ῦ ῬΙΟΥ ἰῃὖθυ- 
Ῥγούαϊο ππᾶρῖθ Βθηϑαΐ ΘΟΠΥΘΠΪ 6 Υἱαθίαν., απδηαιδπὶ Δ]τοτὶ “[ἀνοὶ ΠΠπὰ 

«Ἱαμαχίππιον ἰαΐτα 1200. Τιδιηδολιι8 θπΐμι ἱππεὺς ἐαὶύ (οἵ, 1200.). ἤδη. 908. 

χωδωνοφαλαροπώλους. Ἐπὰν, Τ το. 20, ἕππον --- χρυσοφάλαρον. (ἀ]θᾶη 

ὉΠΟΠ θα Ῥοὐϊα8. Τιδιηδ οι ὶ ̓παἸοατὶ ραϊαῦ ΜΠΊ00}611, Αα οοπδιιθύιἀ] 61} τοβρὶοὶ 
νἱἀούμν ἃγπιὰ {Ὁ]ρ θη ϊα ἃ] 6. 5ΡΟ]1α δθᾶϊθι5 αἰ Πρ ϑμαὶ, 

δώματα] ΑΡδαᾳᾷαρ αὐύϊοα!ο, αὖ ἴῃ ΕῪ, 201. 
ϑοῖιοῖ. ἀμφιχαλχοφάλαρα: Ἀντὶ τοῦ πολύχαλχα. τραγικώτερον (δὲ) 

λέγει (διὰ τὸ μεγαλορρῆμον τοῦ «Ἰαμάχου). 

1014. τοὺς λόχους χαὶ τοὺς λόφους) ΟἿ, ὅ7ῦ. ὦ “άμαχ᾽ ἥρως, τῶν λόφων 

χαὶ τῶν λόχων. Ῥὰρ. 395. τοὺς λόφους καὶ τὰς ὀφρῦς. 

ϑοϊιοῖ. (λόχους: Ἔνιοι μὲν τὸ ἐξ ἀνδρῶν ὀχτὼ σύστημα, οἱ δὲ τὸ ἐξ 

ἀνδρῶν δώδεχα, οἱ δὲ τὸ ἀπὸ ἑχκαίδεχα ἀνδρῶν πλῆϑος, ὃ καὶ τέλειόν 

φᾶσι χαὶ σύμμετρον. καὶ λοχαγὸς προστάτης, καὶ ἡγεμὼν ὁ αὐτός ἔστι, 

πρῶτος χαὶ ἄριστος τοῦ λόχου. παρὰ δὲ “αχεδαιμονίοις ὑπῆρχον τέσσα- 

ρες λόχοι, οἷς ἐχέχρητο (ἐχρῆτο) ὁ βασιλεὺς, ὡς ἀλλαχοῦ [1.γ8. 452.] 
Ἀριστοφάνης “᾿γνώσεσϑ᾽ ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμῖν εἶσι λόχοι τέσσαρες μαχίμων 

ἀνδρῶν ἔνδον ἐξωπλισμένων᾽᾿. καὶ καταλοχίσαι τὸ εἷς λόχους καταμερί- 
σαι τὸ πλῆϑος τοῦ στρατοῦ. λόφους δὲ περικεφαλαίας" λόφος γὰρ καὶ τὸ 

περικεφαλαίας ἄκρον καὶ γῆς ἀνάστημα.) 



424 , ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΠΙΚ 

ΤΟ γῦ. νεφόμενον] 'ΤΘΙηροῦΘ ἈΠ ΒΘβ θυ Οὐ ΠῚ πἶγοβ οδᾶθγο Ὅθπ6 φῬοξογδηΐ, 

ΟΥ, «4 961. ΜΌ11,.. ΑπῃρΊϊοθ, βΒηονθα ἀροπ, ΘΧρΡοβϑα ἤο μ8 5ΠΟΥ͂. 

ΟἿ Ἠετοά. ΤΥ. 81. τὰ χαϑύπερϑε ταύτης τῆς χώρης αἰεὶ νίφεται. ῬΟΙΥΌ. 
ΧΥῚΙ. 12. 8. τὸ --- ἄγαλμα χαίπερ ὃν ὑπαίϑριον οὔτε νίφεται τὸ παρά- 

παν οὔτε βρέχεται. Χδη. Η6]1. 11. 4. 2. Βίπηηον ὕεσϑαι. Ηογοᾶ, ΠῚ. 10. 
ὕσϑησαν αἱ Θῆβαι ψαχάδι. Ῥτονογθίαμη ἀραᾶ Ὀίορθη. ΠΙ. 45. Οὔϑ'᾽ ὕεται 

οὔϑ᾽ ἡλιοῦται. Ῥτοάποὶ δαῦΐθπι ῬΥΪηδτη ἴῃ ψεφρόμενον τηθηηϊπουῖ Εἶτο. 

ἐσβολάς] Δαϊία5, ἔδποοθβ. Ηοτοά. Υ11. 207. Χϑη. Απᾶρ. 1. 2. 21. 
ΜΌΠ1.. ' 

ϑοῖιοῖ. τὰς εἰσβολάς: Τὰς εἰσόδους τῶν πολεμίων στρατῶν. νιφόμενον 

δὲ ὡς χειμῶνος ὄντος. 

1010. ὑπὸ τοὺς Χόας] δι ΟΠοδ5 ἔοβδύπιῃ. Απρ]οο, αὖ (0γ), ὑπ 

Γθαϑὺ οἷο. ὅ1ῖο Το. 1. 115. διέβησαν ὑπὸ νύχτα. 11. 27. ὑπὸ τὸν σει- 

σμόν. Ἡϑγοά. Υ. 101. ὑπὸ νύχτα. ΥἹ. 1. ὑπὸ τὴν πρώτην ἐπελθοῦσαν 
νύχτα ἀπέδρη. Ὑ1ΠΠ. 171. ὑπὸ τὴν παρεοῦσαν νύχτα ἐπορεύετο εἴο. ΤΧ. δ1. 

ὑπὸ τὴν νύχτα ταύτην ἐδόχεε οἷο. Ῥδτιοχ. οὐχ. ΤΥ. ὅ90. ὑπὸ τροπάς. 

ἨΡΡοοΥ. 48. Μουρ. νὰ]ρ. 1. 7. ἤδη δὲ φϑινοπώρου καὶ ὑπὸ χειμῶνα πυρε- 
τοὶ ξυνεχέες. Αγὐϊδί. Η. Α. ΤΧ. 490. 7. ὑπὸ κύνα (8}} οΥὔαπι 6815). ΗΟΙ. 

Οἄ. Π. 18, 18. “510 ἰρβᾶπι ἔπιπιβ᾽, Τὴν. Ὗ, 839. “ΒΞ. οοοδᾶβαπι 50115᾽. , 
τοὺς Χόας} ΑπἰΠοβύθυ! στη Ῥυΐπητι5 4165 Πεϑοιγία ἀἰοῖαβ οβδῦ, Βθοῦπ 8 

Χόες, ἰουυϊα8 Χύτροι, αὖ 6ὁχ ἀἸΒου 5. σϑύθυτιτη ὑθβυ ΠΟ η1}8 βαῦϊβ ΠΟΥΪΠΠΠΒ. 
ΟΟΙΘ γα θαπίαν Χόες ΑΜ ΠΘβίθυ!οηῖβ 416 ἀποάοοίτηο. ΕΠ]. ΟἿ, 961. ἐς τοὺς 
Χόας. 1008, Τοπιὶ Ρ. 999. τοὺς Χόας ἄγων ἀπελείφϑη. ΑἸοΐρῃγν. 11. 8. 

τῶν χατ᾽ ἔτος Χοῶν χαὶ τῶν ἐν τοῖς ϑεάτροις “ηναίων. Ῥϑογιρίογ. - 1. 

ΞΌΡΠΟΟΙ. περὶ τοὺς Χόψας πέμαι αὐτῷ σταφυλὴν οἴο. Αἰπεπη. Χ, Ῥ. 487. 
ἬΔΙΡ: 8: γ." Χύξς: 

ϑοθοί. ὑπὸ τοῦ χάους γὰρ: Θεόπομπος τοὺς διασωϑέντας ἐχ τοῦ χατα- 

χλυσμοῦ ἑψῆσαί φησι χύτραν πανσπερμίας" ὅϑεν οὕτω χληϑῆναι τὴν 

ἑορτήν" χαὶ ϑύειν τοῖς Χουσὶν “Ἑρμῇ χϑονίῳ᾽ τῆς δὲ χύτρας οὐδένα γεύ- 

σασϑαι. τοῦτο δὲ ποιῆσαι τοὺς περισωϑέντας ἱλασχομένους τὸν Ἑρμῆν. 

χαὶ περὶ τῶν ἀποθανόντων. (ἤγετο δὲ ἡ ἑορτὴ Δνϑεστηριῶνος τρίτῃ ἐπὶ 

δέχα, ὡς «δῬιλόχορος. Ἄλλως.) ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἄγονται οἵ τε Χύτροι χαὶ οὗ 

Χόες ἐν ᾿4ϑήναις. ἐν ᾧ πᾶν σπέρμα εἷς χύτραν ἑψήσαντες ϑύουσι ΜΡῸΝ 
τ 

τῷ Διονύσῳ καὶ Ἑρμῇ. οὕτω “ίδυμος. 

1077. ἐμβαλεῖν] Ἰτγαρύυγοβ 6556. ΟΥ, Ῥδο. 701. ὅϑ᾽ ο μ- 

ἐνέβαλον. Χοῃ. Ογτ. ΠΙ. 8, 14. ἐπειδὰν ἐμιβάλωσιν οἱ πολέμιοι εἷς τὴν 
σὴν χώραν. 22. ἐνέβαλεν εἷς τὴν πολεμίαν. Ὥγριη. ». 782. ἐὰν --- εἷς τὴν 
ἀγορὰν ἐμβάλῃ. ἈδΒοΙη. 11. 166. εἧς τὴν ἀγορὰν ἐμβάλλεις. ΑἸΙΘΙ δοάθπι 
Βθηϑιὰ ἐσβάλλειν (Ρᾶο. 740. οἴο6.), αὖ ἐσβαίνειν οὖ. ἐμβαίνειν. Οἷ, τ02. 
Ἑαδασατη ἃαθθπι 6886 ἐμβαλεῖν οοπϑίδῦ. Ι 

ϑοϊιοῖ. ἐμβαλεῖν Βοιωτίους: Πολέμιοι γὰρ ἦσαν οὗ Βοιωτοί. (ἐν τοῖς 
ἄνω οὖν [γοῦν] ὁ “Ιερχέτης ἔφη ὅτι Βοιωτοί τινὲς ἀφείλοντό μου τὸ 

ζεῦγος τῶν βοῶν.) ᾿ 

1078. ἐὼ στρατηγοί] ΟἿ, Αν. 307. Ναπιοτο ἄθοθπι ϑόξι ἄποοβ (οἴ, δὰ 
598,), ΠΟ 16 ΒΘΠΡΘΙ Ορὑϊηϊ. Τιθη ίηρ: “Ηο5 οὐ ῬἈΠΙΡΡαΒ αἰχὶδ, ἴῃ ποιπηΐπο 



δδ τω κε 

μον εν ἡ ΞΡ σα  ΥΎΡαΝα ὐφυαθν α  απ ὐανν ΑΕΒ δὸς 
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Ταάθηβ, ὁαπὴ [ρ]οο5. ργδοᾶϊοατοῦ Αὐπομΐθηβθβ, αἰ ἀπούαημ5 ἄθοθπὶ 5ὑγἃ - 
ἐθΡ05 ΟΥΘαΓΘηδ, ΟΠ ἰρδὶ Ρ6Ὶ ἰούδηϊ υἱύατι ἀπτι8 ΟὈὐρ Ἰβϑοῦ Ῥδυμηθηῖο.᾽" 

ΟἿ, οὐΐαπι Επρο]η 11. 466. νυνὶ δ᾽ ὅποι τύχοιμεν ] στρατευόμεσϑ᾽ αἱρού- 

μενοι χαϑάρματα στρατηγούς. Ὥδιη. 47, 9. ΙΒοοῖ. 81 Ὁ. Ουδδὶ αἰοαῦ 
ἈπρΊϊοο, “Α ἢπο βοὺ οἵ βϑῆθῦα]β γοι ἃγ6 (ἔππ|8 ἴο ὕΠγΟΝ ΟΥ̓ γοῦν ἀα 185 

ὉΠ 0Π8 ΔΠΟΐΠ61)} ἨΗππΠΟ Ὑϑγβι ΘΧ ΤΌΙΘΡΙΟ Βαπηρίαμη 6586. ΒΒ ΡΟ θα 

Βοη ]οἶπβ, ΡΙῸ πλείονες Ἰθρθπβ πλέονες. ΤΥΔΡΊΟΙ σοσίθ Ο0]0 18. οϑῦ. 

πλείονες ἢ βελτίονες] ΟἿ. Ηομι. Οα. ὦ. 104. πάντες χ᾽ ἀρησαίατ᾽ ἐλαφρό- 

τεροι πόδας εἶναι ] ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσϑῆτός τε. Ηοτοά. ΠΙ. θὅ. 

ἐποίησα ταχύτερα ἢ σοφώτερα. ΥἼ]. 194. γνοὺς ὡς ταχύτερα αὐτὸς ἢ 

σοφώτερα ἐργασμένος εἴη. ΤΉθο. 1. 21. ὡς λογογράφοι ξυνέϑεσαν ἐπὺ 

τὸ προαγωγότερον τῇ ἀχροάσει ἢ ἀληϑέστερον. 111. 42, ἀξυνετώτερος 

--- δόξας εἶναι ἢ ἀδικώτερος. ῬΙαῦ. Τηθδοί. 144 Β. μανικώτεροι ἢ ἀνδρειό- 

τεροι. φύονται. Τιγ8. ΧΙΧ. 10. ὃν οἱ πολλοὶ βελτίονα ἡγοῦνται εἶναι ἢ 

πλουσιώτερον. 8001. Ρ. 120. συντομώτερον ἢ σαφέστερον διαλεχϑῆναι. 

Ῥ. 407. προπετέστερόν σὲ κινδυνεύειν ἢ βασιλικώτερον. Ῥ]αΐ. 801. 8. φορ- 
τικώτερον ἢ φιλοσοςικώτερον διαλέγεσθαι. ἔπι. Μοα. 485, πρόϑυμος μᾶλ- 

λον ἢ σοφωτέρα. Οἷο. γγτο ΜΙ]. 290. “πο ἸΙθομ 8. πᾶθο ἴῃ 1] ΘΥΟΙΊΘΓΘ 

γἱᾶθαν απδτη γοΥ 5. Το, Αρτίο. 44. “ἀϑοοπύϊου ατῶπὶ 58 Ὁ] ΤΏΪΟΥ 

ἔαϊ1ύ.᾿ 

1079. οὐ δεινὰ ---: Οἵ, 770. οθρ. 1808. οὐ δεινὰ τωϑάζειν σὲ ---; 

᾿γ8. θ08. Εᾳ. 810. Εφ6]. 400. 
μὴ ᾿ξεῖναί με] τϑιαἰίπ5. ἐαϊββοῦ μὴ ᾿ξεῖναί μοι. Οὗ, ΝᾺΡ. 981. 
ϑοϊιοῖ. οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί με: Ὃ “ικαιόπολις, Οὐ δεινὸν, φησὶ, μὴ 

ἐξουσίαν ἔχειν μὲ ἑορτάσαι. (ἴσως διὰ τὸν τῶν στρατιωτῶν ϑόρυβον.) 
1080. πολεμολαμι.1 Εριπϑύππη. ὁοπηῖοα ᾿ἰοθπ ϊα Ποΐαμη,, οὔτ. ἐθυτηἸη δύο 

Τουπιαῦα" ἰδηαπδμι 81 ἃ βαρβίδηςινο πολεμολαμάχη ἀραποριοῦαν. [ἢ ἀα0 

ὑὐΐω ἱπϑαηῦ, πόλεμος, ““άμαχος, οὗ μάχη. Ῥϑ΄μπ1115 Ταϑι18 ογαῦ βιρτα ν. 2607. 
μαχῶν χαὶ “αμάχων ἀπαλλαγείς. 10Υ], μάχαι χαὶ ““άμαχοι. Ῥθϑρίοὶ 

οὐϊδπι νἱάἀθίαν δα ορὶὑπϑύμπτη σοπί]6 ᾿“χαϊχός. ᾿ 
᾿ ϑοϊοῖ. (πολεμολαμαχαϊχόν: Ἔμφασιν ἔχει, ὡσεὶ ἔφη ξενικὸν ἢ Κοριν- 
ϑιακόν.) 

1081. οἴμοι --- καταγελᾷς] Οὗ, Ῥδο. 1245. οἴμοι χαταγελᾷς. 
ϑοϊοῖ,. καταγελᾷς ἤδη σύ μου: «]ιὰ τὸ εἰπεῖν πολεμολαμαχαϊκόν. 

1082. Τηρυόνῃ τετραπτίλῳ] Ηδθο ἀἴοθηβ οβύθπαϊυ Τ πδο!0 τέτραπτε- 
ρυλλίδα, ἱ. 6. Ἰοσιιβίαπι, ἃ αι ύιοῦ 8115 ἰΐω ἀἰϊούαπι, δα ααδπι νοόθπὶ Δ] πα ϊῦ., 

γοῦο τετραπτίλῳ, αἀπᾶπμη ῬΡοηϊῦ Ῥ7Ὸ τετρασωμάτῳ δαὺ τετραχεφάλῳ, αὐδδὶ 

αουγοι Δα ΘΟΥΡΟΥ δαὺ απδανϊοθυ8 ἔπουϊῦ, ἀπθπὶ 8118ἃ8 Ρϑυμ]θοηῦ [1586 

ὉΥΙΟΟΥ ΡΟΥΘ δῦ ὑγ]οὶ ρ θη. ὅϑΊπηα] γϑβρίοὶῦ δὰ πτίλον ἴῃ ΤιἃΠ]80}}1 ρα ]θἃ, 

Ὧἀθ τὸ βιιρῖὰ ν. ὅ89. Εχ 8080]. ΒΕ. Πυὰβ αὔγϑατθ πηᾶπτι ῬΘΗΠᾶΒ. ἤθη 8 
ΤΙΘΔΘΟΡΟΙ 8 (ἀθυγομθη 56 νοῦ (δα νου ϑύαθαμη. Οὐβία β']θὰθ ΠιΔΙΉΔΟΠΪ 

πηροβιθα τἰἀρίαν ν. 890. 1182. ΙΝ. ᾧππὶ θυ οη68. ἃ]88 ΠΟΙ ἴῃ οδρ ζΘ 

504 ἴῃ Βυμηοτῦὶβ σοταῦ, ΤΠ ΊΘΆΘΟΡΟΙΪΒ. Ὠ1}1] Δ᾽] [δοῖῦ ἀπὰπὶ ῬΘμηδΔ8. ΠΆΠΏΘΥ]5 

8115. ΔΡΡΙΪοαύ, 516 886. ᾿ρϑιπι οαπὶ θυ 086 ΘΟΙηραγαῦ, ααθπηὶ αἰνίΐθιη ορα- 

 Ἰοπίαπηαιθ οὐ Ομ ΠΙΠῚ ΤΠ ΔΡ᾿ ΠΟΙ ΟΥΘΡΊΙΠΙ ἔπῖ886. ΟΠ π85. ἴθ α]8 8 παυγϑηῦ. 
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Ῥγδούθσθα ἘΡΕΙΡΡ 5. Θομηοραϊαπη Τηρυόνην 50 Ἴρδὶῦ, οα7α8. ἔθ .]8 6. ποπΊΘῃ 

Δα [αβύϊιμι τ6 015 οα] αβάδπη Μδοθαοηϊοὶ βὶρ αἰ Ποαπάππι Ποΐιπ νἱ θέαν (ν. ΝΜ οἷπ.ς 

ΕἸ. ομι. 1. 862, 1Π1.. 828). ὨΙοῦ οσρο: Υἱπ᾿ ὕὰ, ΠΟΙΩΟ ΡΔΌΡΘΥΥΙΠΙ6, 

ΠΙΘΟῸΠΙ ΡΌΡΠδᾶΤΘ, 4πἴ οππίρα5 θΟπὶβ ἀραπᾶοῦ ΜΌΠΙ. Οδιγο-᾿ 

Π68 ἰαϊῦ τρισώματος, ἨβφΒβὶοᾶ, ΤηΘορ. 2817. Ἐν. Ηθγο. 422. Ὑίυρ. Αθη. 

Υ1Π. 202. οο. Τιποῦ. Ὗ. 28. “ἐστὶ ρθούοτδ ὑθυρθιϊπὶ νἱ8 ΟΟΥΥΟπ ας 

Τᾶθπι ρϑηπαίαβ (ὑπόπτερος) ἔαϊδ οἱ ἔογίαββα ααδύθαου 185 παραϊδ, ὑπᾶθ 

τετράώτιτιλος Ὠἷο αἀἸοαίαγ. Π6 60 56}0]. 8 Ηρβιοᾶ. ΤΗΘΟΡΌΠ. 28:0, Στησί- 
χορος δὲ ἕξ χεῖρας ἔχειν φησὶ χαὶ ἕξ πόδας χαὶ ὑπόπτερον εἶναι. 

Ῥομηῶβ ἰρὶθαῦ αὐδύϊπον ὃχ 1115 δηΐθ ἴὈγ68 αἰβ]θοῦβ (γν. 908) δυνὶραΐββο. 

νἱἀθίαν ΠΙΟΔΘΟΡΟΙ5, θᾶβαιθ ἐπα πδτη οὐἸϑύδηι ΟΔΡ᾿Ό] 580 ἱπιροβιύαβ θη αἶβ80, 

οὗ βἷο τετράπτιλος ἰδοῖαβ Πιδηηδομαχη τ] αϊοα]6 δα Ρραρηδιη φγονοοαῦ, Οὐβία 

ΘΆΪΘᾶ6 Τι Δ Οἢ ἱπηροβίία τἱἀοθίαν νυν. 89. 1182. ΝΙΒὶ ροίϊϊαβ, αποᾶ παπὸ 

ΤΠ Τ]ΔΡῚΒ. ῬΓΟΌΔΌΙ86 νἱἀθίαν, απδαγπροάμθιῃ (τῶν τετραπτερυλλίδων, 811) 

ὉΙΙα θη, τὖ ἸΘΡΟΥΘΠΙ, πηᾶππ φγούθμαϊδ ΠΙΟΔΘΟΡΟΙΒ, Ὀγϑομϊα 6]08 ααδϑὶ 

δ ραρπαπάθπμῃ ρουτρθηβ. Οὗ, Βόρῃ. Τὺ. ὅ08. τετραόρου (8601: τετρασχε-. 

λοῦς) --- ταύρου. ἘῪ. 27. τετράπτεροι (μύρμηχες). 

ϑαίιοῖ. βούλει μάχεσϑαι Γηρυόνῃ: ντὶ τοῦ τετραχεφάλῳ. αὐνέζεει ἢ 

δὲ εἷς τὴν τοῦ Ἱαμάχου περικεφαλαίαν (τρεῖς λόφους ἔχουσαν) ἀπὸ τῶν 

περιχειμένων αὐτῇ πτίλων. ὃ δὲ ϑέλει εἰπεῖν τοῦτό ἔστι, βούλει πρὸς 

ἀχαταμάχητόν τινα μάχεσϑαι. ὁ γὰρ Γηρυόνης, οὗ ἐμνήσϑη, τριχέφαλος 

ἦν καὶ πολὺν ἀγῶνα παρέσχε τῷ Ἡρακλεῖ. (δείχνυσι δὲ αὐτῷ τι τῶν 

τετραπτερυλλίδων ἅμα τοῦτο λέγων. ἀντὶ τοῦ εἴπεῖν Γηρυόνῃ ὧν; 

μάτῳ τετραπτίλῳ εἶπεν.) ᾿ 

1088. ϑολμοῖ, (αἱ αἱ: Τούτων τινὲς τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῆς αἱ διῳθόγγαι 
[446 δασὺ], ϑρηνητιχὸν γάρ᾽ τὸ δὲ δεύτερον ψιλὸν, ϑαυμαστιχὸν γάρ.) 

οἵαν ἀγγελίαν: Τὸν πόλεμον δηλονότι. 

1084. τένα δ᾽ αὖ ---:1 ΟἿ, Αν. 998. τέ δ᾽ αὖ σὺ δράσων; Τιγ8, 420. ποῖ 

δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις; ᾿ 

ϑοῖιοί. αἱ αἷ, τίνα δ᾽ αὖ μὴ προστρέχει: Ἔρχεται ἄγγελος καλῶν τὸν 

“1ικαιόπολιν ἐπὶ δεῖπνον. ἃ 

1088 --- 1003. γα146. 511π|1}18 Ἰοοῦ5 δῦ Εἰθο]. 884 --- 852. 
1080. χίστην] ὅξΞ6Π01: τὴν ὀψοϑήχην. ΟΥ, οι. Οἅ. ζ΄. 10. μήτηρ δ᾽ ἐν 

χίστῃ ἐτίϑει μενοειχέ᾽ ἐδωδὴν 1 παντοίην, ἐν δ᾽ ὄψα τίϑει. ῬΙαῦ. ΤΉΘΤΗ, ὕ. 

εἰσέπεμψε Θεμιστοχλῆς πρὸς αὐτὸν ἐν χίστῃ δεῖπνον ἄρτων καὶ χρεῶν. 

. Οὐρπαΐα νὸχ οδϑῦ ποβίγχα οἰ οδῦ, Μοιηϊπουὶῦ Ἰθοῦου οοπϑιιθύπα ΠΟΤῚ ξαΐδδο. 

ἴῃ δηὐϊαογ πὶ σον ν ̓ἰβ ΟΡβοηΐα 888 οὖ ῬΟΘα] Τὴ ΒΙΠΡΊΌ]08 ΔΡΡουύΘ 60}- 

γίναβ, ἰρδαπι πιδρ δύσι πὶ οοοπὰθ θ6]] τί ἐαπέθμη, ππρτθηΐα, οὐ πα] αβιποαϊ, 

ΑἸῖὰ βαρροαϊξατο. Ὶ 
ϑοῖιοῖ. βάδιζε τὴν κίστιν: Τότε γὰρ οἱ καλοῦντες ἐπὶ δεῖπνον στεφά- 

γοὺς χαὶ μύρα καὶ τραγήματα χαὶ ἄλλα τοιαῦτα παρετίϑεσαν, οἱ δι 

καλούμενοι ἔφερον ἑψήματα. τὴν χίστην λαβὼν, τὴν ὀψοϑήχην. Ὅμηρος 

[04. Ζ. 76. Γ. 480.] Ὶ 
“μήτηρ δ᾽ ἐν χίστη (ἐτίϑει μενοειχέ᾽ ἐδωδήν." 
“ὄινα τὲ οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες. 
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χοᾶ δὲ ἐπεφέροντο οἱ χαλούμενοι, ἵνα μὴ κοινωνῶσιν ἄλλου ποτηρίου, 

διὰ τὴν ἐπὶ ᾿Ορέστῃ γενομένην αἱτίαν. 

1087, Μουὶβ οὐαῦ αὖ ἴῃ ΒΘΟΙΪ ἔδβῦο ἼΔΟΝ 61].5 Ἰδαύαμη ΟΟΘΠΔΠῚ 

Ῥαγαγοῦ. (Ομηρο! δῦ θαμὰ ἰπ ὑμπθαΐτο βοαθηΐθηῃ ᾿ἰβίσο απ. ν. 290. ἱερεῦ, 

διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. ἴπ Βᾳ. ὅ80. γϑροβαθυμη χαὺ μὴ 

ληρεῖν, ἀλλὰ ϑεᾶσθαι λιπαρὸν παρὰ τῷ Διονύσου. ἘΠῚ. ΦῬΙοδΘΟΡ0]1- 

ἄοπι ἰηνιἑαὺ βαθοσοβ Βαρομὶ, ααἱ Ἰαχυτίοβο γἱνοραῦύ. ὅ51ὸ ΕᾺΡΟ]15. (ἃ. 

ἩδγοΝ. ἱπ ἑερεὺς Ζιονύσου, Μοΐῃ, 11. 483.) ΗϊρρΡοπίοαμπι, ααἱ ὃχ υἱῃὶ 

πδὰ τα] οαπάτπτη ἔδοϊθὶ οο]οσθηὶ ἀπχοταῦ, βδοοταούθπι ΒΔΟΟΝΪ νοραᾶῦ: 

βαοου ούθα ΒΔΘΟΙΪ γογῸ τα οιιπᾶα ἴαοῖοβ ἀθοθραῦ. ΜΊΠ1),. 

1088. χαταχωλύεις Νοχ τὰτῶ ἀραα οοτηΐοοβ. ΟἿ, ῬΏοσθον. ΠΠ. 995, ἄχϑεται 

- τῷ χατακωλύοντι. 

ϑοῖιοῖ. ἐγκόνει: ᾿ντὶ τοῦ σπεῦδε. μέλλοντας γὰρ αὐτοὺς δειπνεῖν ἐπέχεις. 

1089 5ᾳ. ΟὐΟμΐΟΥ 5112 116πὶ Ἰοοὰπὶ 00]. 898., ἈΡῚ ΟΠ θτηο ἃ πὔαν τρά- 
πεῖζαι, χλῖναι, σισύραι, δάπιδες, μυροπώλιδες, πόπανα, στέφανοι, τραὰ- 

γήματα, αἷ νεώτεραι. ὃ. Μαίῃ. Ἐν. ΧΧΊΙ. 4. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 

δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς χεχλημένοις, ᾿Ιδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, 

οἵ ταῦροί μου χαὶ τὰ σιτιστὰ τεϑυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα" δεῦτε εἰς 

τοὺς γάμους. 8. Τλι0, Ἐν. ΧΙΥ͂. 17. ΒΙχ ον ἴογο ῬῪ. δ04. ἑπτάπους 

γοῦν ἡ σχιώ ᾽στιν ἡ ᾽πὶ (ἡπὶ) τὸ δεῖπνον" ὡς ἤδη καλεῖ μ᾽ ὁ χορὸς ὁ φιλο- 

τήσιος. (αὶ Ιοοιι5 Υἱδίο Ῥ]απο Ἰδθοτδῦ, 

1089. τὰ δ᾽ ἄλλα] 8.0. φγδθίθι: οἷθοβ, α(08. ααΐϊβαθθ βθοῦμη Δ ογοραῦ. 

ΜΤΠ7,. 

1090. Οἵ. Εδο]. 418. ὅσοις δὲ χλίνη μή ᾽στι μηδὲ στρώματα, οἷο. 840. 
χλῖναί τε σισυρῶν χαὶ δαπίδων νενασμέναι (σεσαγμέναι ). 'Τίμπο0]. ΤΥ, 

θῶ. στρώμνας ἁλουργοὺς χαὶ τραπέζας πολυτελεῖς. ὨϊοᾶοΥ. 111. δ44. 

χαλῶς ἐστρωμένην κλίνην. Ἰοϊά. χλένας ἐστρωμένας. 

1091 54. ΟΥ, δ61. στεφάνων --- αὐλητρίδων. Α]οχ. 1Π|. ὁοπι. 498, προσοι- 

στέος ] στέφανος, μύρον, σπονδὴ, λιβανωτὸς, ἐσχαρίς"  τράγημα δοτέον 

ἔτι, πλακοῦντος ἁπτέον. Ἀτὰρ. 111. 808, μύρον, στέφανος, αὐλητρίς. 

Ἐρμῖρρ. Π1|. 827. ἔτρια, τραγήμαϑ'᾽ ἧκε, πυραμοῦς, ἄμης. ἈΡΟΙ]οά. Οδγ. 
ΤΥ. 441. στεφάνους ἔχοντας καὶ μύρον πρὸ ἡμέρας. ΑἸ]οΐρμν. 1. 39, 8. οἷον 
ἡμῶν ἐγένετο τὸ συμπόσιον --- ὅσων χαρίτων πλῆρες. δαὶ, σχώμματα, 

κύρα, στέφανοι, τραγήματα. Νίοοβέγ, Π17. 280. πότος εἷς ἀλεχτρυόνων ῳδὰς, 
μύρον, στεφάνους, λιβανωτόν. Μοπδπηᾶ. ΤΥ. 147. μύρα, στεφάνους, ἕἑτοί- 

μασον. ΤΥ͂. 161. αὐλητρίδας δὲ χαὶ μύρον καὶ ψαλτρίας. 

αἱ πόρναι πάρα] Οἷ. Χοη. Με. 1. ὅ. 4. ἐν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσϑείη 

τῷ τοιούτῳ ὃν εἰδείη τῷ ὄψῳ τε χαὶ τῷ οἴνῳ χαίροντα μᾶλλον ἢ τοῖς 

φίλοις, καὶ τὰς πόρνας ἀγαπῶντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἑταίρους; ον. Ἐρ[ϑύ. 

1. 14. 25. “πιογούσχ {ἰθ] οἰ μὰ." 

1092. ἄμυλοι] Ῥ]αοθπΐαθ οχ ἴασίπα ὑνἰθθὰ οοηΐθοίαδθ. Οἷ, Ῥδο. 1195. 

ἘαΡα]. ΠΠ1. 222. ἀμύλων παρόντων ἐσϑίουσ᾽ --- ἄνηϑα χαὶ σέλινα. Ῥ]αί. 

ἼΠΙ. 614. Τοῖ60]. 11. 870. ῬΏΠον. 11. 800. Μοίαρ. 11. 768. 759. Απύΐρ. 1ΠΠ, 

148, Απαχδπᾶν. Π|, 184. ΤΉ ΘοοΙ. ΙΧ. 21. 
- 
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σησαμοῦντες1 Οὗ, ΤῊ. ὅτό. Ῥαο. 809. ὁ πλαχοῦς πέπεπται, σησαμῆ 

(πέπεφϑ᾽, ὁ σησαμοῦς Ῥ) ξυμπλάττεται. ΑἸοϊρῃγν. ΠΙ. 48. 2. ἀντὲ πλακοῦντος, 

τῶν ἄλλων ἄμητας ἐσθιόντων χαὶ σησαμοῦντας, αὐτὸς μέλιτι δεδευμένους 

λίϑους ἀπέτρωγον. Ἰκλιοῖδῃ. θην. 27. 88, Ἡδβυοη. Σησαμοῦς" πέμμα ἐκ 
μέλιτος χαὶ σησάμων. ὅ6}0]. Εᾳ. 27, πυραμοῦς εἶδος πλαχοῦντος ἐχ μέλι- 
τος ἑφϑοῦ καὶ πυρῶν πεφρυγμένων, ὡς χαὶ σησαμοῦς διὰ (ἔχ) σησάμων. 

Τηΐο σησαμοῦς οἱ σησάμων 856ὰι σησαμὶς ἀἰδεϊηροαϊς 5080]. σησαμοῦς δὲ 

χαὶ σησαμῆ διαφέρει" σησαμοῦς μὲν εἶδος πλαχοῦντος, σησαμῆ ἣν φάμεν 

ἡμεῖς σησαμίδα. Οἵ, Ῥμοῦ. 610, 16. Θαοα αἰ ΒοΙπηθ. 60 ΟΠ ΤΤηΔΥῚ νἀ θέα 

απο παβαυδιη σησαμοῦντος, αποιηδαμπηοάθπη σησαμῆς (Ῥαο. 869, ΟἸδηι. 
ΑἸΙοΧ. Ῥυούν. 11. 22.), πϑὰ8 ἴῃ ΠΡ. 5 δυῦ ΤΟΌ8 580715. ΟΘΟΙΩΙΠΘΠΊΟΙ 1. 

Ετδηΐ δαΐοιη σησαμίδες, αὖ ἀοοοῦ Αὐποπδοιβ 047 Β',, ἐκ μέλιτος καὶ σησώ- 

μων πεφρυγμένων χαὶ ἐλαίου σφαιροειδῆ πέμματα. Ἰαιοίαμπτπι Ῥίδο. 41. 
σησαμαῖος πλακοῦς Παθοΐ. ἄρτος σησαμίτης οϑῦ ΡΟ]]. ΥἹ. 72. Αἴποη. 

114 Α. ἘἙοτγιηδύπιῃ δαΐομι σησαμοῦς (ἄρτος σησαμόεις ρΡοθία ἃ. ΗΘΒΥΘἢ.) 

πῦ πυραμοῦς (Εᾳ. 2117.), πλακοῦς, μελιτοῦττα. 

ϑ΄οἸιοῖ. (σησαμοῦντες: .Ἵλλο σησαμοῦς χαὶ ἄλλο σησάμη [- σαμῆϑ]. σησα- 

μοῦς μὲν εἶδος πλαχοῦντος, σησάμη δὲ ἣν ἡμεῖς καλοῦμεν σησαμίδα. 

ἰτρία δὲ χαπυρώδη πλάσματα.) 

1095. ὀρχηστρίδες] δα! αἰ 065. δὰ ἤΠΘ ΠῚ ΘΟΠΥΪΙ ἀραιὰ ἀτᾶθοοβ ἰπτᾶ- 
απ. Οἵ. Βδῃ. 14. χαὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι ] ἤδη νδον ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη, 
χὠρχηστρίδες 1 ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. ἌοΒΡ. 1219, Ηοπι. Θά. ἁ. 1δ2, μολπή 
τ᾽ ὀρχηστύς τε, τὰ γάρ τ᾽ ἀναϑήματα δαιτός. Ἶ 

τὰ ΠΛ 9 Σρμ ὐτοΥ μέλη] Τία οοΥτσοπάθπμ νἱάθίασ. Ὑ146. δηποῦ.. οΥἱῦ. 
Οὐ, 980. οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν ᾿Τρμόδιον σεται. Οταίϊίπ. Π. 154. “46- 
μοϑίου μέλας. ἈπΕΡΗ. 1Π. 25. ἁρμόδιος ἐπεχαλεῖτο, παιὰν ἥδετο. ΠΙ. 40. 
μηδὲ τὸν παιῶνα μηδ᾽ Ἁρμόδιον. Ατϊδί. ΕῪ. 85:70. ὁ μὲν ἦδεν δμήτου 

λόγον πρὸς μυρρίνην. ϑο!ΠἸσοὺ 5640111 οχοτάϊαπι [αἰ “δμήτου λόγον (γ. δᾶ 

γ6Βρ. 1238.) Τγ5. 1296. ͵ 
ϑοϊιοῖ. ὀρχηστρίδες: Ὑπερβατόν. ἐστιν" ὀρχηστρίδες πάρεαν χαλαὶ, καὶ 

τὰ φίλτατα τοῦ Ἁρμοδίου. τουτέστι τὰ εἰς ““ρμόδιον σχολιὰ ἄσματα. 

(ὅπερ ἀνωτέρω ἔφη, “ρμοδίου μέλος σεται.) 

1096. ἐπιγέγραψαι. Γοργόνα] -Ῥ αἰτοππατη δάβοϊν δύ. Οὗ Ῥδο. 084. 
αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. Ἰπιοῖδῃ. 46 π|. ῬοΥ, 11, χαὶ ὡς 

ϑεὸν αὐτὸν ἐχεῖνοι ἡγοῦντο χαὶ νομοϑέτῃ ἐχρῶντο χαὶ προστάτην ἐπέ- 

γραφον (ἐπεγράφοντοϑ). Ηθτπι. 14. οὗ τὸν Πλάτωνα ἐπιγραφόμενοι. 
ΕἘπρ. 4. τοὔνομα τὸ ἡμέτερον ἐπιγράφονται. 10. τῶν “]ιογένη καὶ ζἅντι- 
σϑένη καὶ Κράτητα ἐπιγραφομέγνων. Τ)οπι. Ρ. 1200. ἐπιγράφεται μάρτυρας. 

Ῥ. 1251. χλητῆρας ἐπιγραψάμενος. ὅορῃ. Οοᾶ. Β. 411. ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος 
προστάτου γεγράψομαι (]. ᾽πιγράψομαι). ἨδδγΟἢ. ν. Προστάτου: --- ἔνε- 

μον (Ὁ) γὰρ προστάτην οἵ μέτοιχοι, χαὶ οἵ μὴ ἐπιγραφόμενοι τοῦτον 

ἀπροστασίου δίχην ὥφειλον (ἴπιο ὦφλον). “ἐπιγράφεσϑαι (ρύτοπαπι, 

δα βοίβοο 6) Ἰορίσαν οὐΐδι ἴῃ Ῥᾷο. θ84. ϑ'ϑηβιβ ᾿α7ι8. Ἰοοὶ (818. [θυ 
γἱἀούμν, τὸ χαχοδαίμονα 6586 Πϑιμδομαμ, ααἱ δαήμονα οἸορουῦ οἰκο 

1Π1ὰπ (ΟΥΡΌΠΘΙη." ΕἾΝ. ἥ 



εὖ, ΨΉΑΘΕ Δ. ἀν ΑΡ γα, 

" 

ΞΟ Ἃ.. ἃ ν᾿ 

ΙΝ. ΑΟΉΛΑΙΝ. Υ. 1098 --- 1101. 429 

ϑοῖιοῖ. ἐπεγράφου τὴν Γοργόνα: Ὅτι ἐζωγράφουν ἐν τῇ ἀσπίδι μεγά- 

λην Γοργόνα. 

1096. δεῖπνόν τε συσχεύαζέ μοι] Οἷ. Ψ65ρ. 1251. παῖ παῖ, τὸ δεῖπνον, 

Χρυσὲ, συσχεύαζε νῷν. ῬΠοΥ, 11. 274. συσχευασάμενος δεῖπνον. Χοη. ΟΥΤ. 

Υ, 8. 61. δειπνήσαντες --- χαὶ συσχευασάώμενοι πάντα ἃ ἔδει ἐχοιμήϑησαν. 

ΨΙΠ. 7. 2. συσχευάζου, ὦ Κῦρε, ἤδη γὰρ εἰς ϑεοὺς ἄπες. Ἠδ]]. ΥἹΙ. 8. 4. 

συσχευασάμενος χρήματα ᾧχετο. 

1097, τὸν γυλιόν] ὅ86Π01: γυλιὸς (510) σπυριδῶδες πλέγμα ἐν ᾧ τὰς 

τροφὰς ἔχοντες οἱ στρατιῶται ἐβάδιζον ἐπὶ πόλεμον. Οἷ, 1138, Ῥας. 527. 

γυλιοῦ (1. γυλιοῦ) στρατιωτικοῦ. ΑἸοχ. 11. 438. πλησίον δὲ χείμενον 

στρωματέα χαὶ γύλιον αὐτοῦ. Γυλιὸς ΒοΥΙθΘηπτη 6586. ὑγδα τύ ἴῃ ΒΘΚΚ. 

Απροᾶ. 228, 29, Οἵ, δὰ Ῥο]]. Χ. 1406. Ἡΐπο οριποὔππι γυλιαύχενες Ῥδο. 788. 

ϑοῖιοῖ. (τὸν γύλιον: Γυλιὸς σπυριδῶδες πλέγμα ἐν ᾧ τὰς τροφὰς 

ἔχοντες οἱ στρατιῶται ἐβάδιζον ἐπὶ πόλεμον.) 

1098. κέστην»] ϑ'ροτύν] δ π. ΟἿ. Ἐᾳ. 1211. Ῥδο. 660. ΤΙ. 284, Τ,γ5. 1184. 

1099. ἅλας ϑυμίτας)] Τυϊαιη. οαπὶ 5816 Ὀμγηηππι, οἰ Ἰοαπαϊψαν ῬΊΙΗΪτ5 

ΧΧΙ. 80. Οἱ ΧΧΧΙ. 7. 41. 6 αὰοὸ οομαϊπιοηίο οὗ 772. περίδου μοι 
περὶ ϑυμιτέων ἁλῶν. (01 ν. δαποῦ. οὐ.) Αὐποη, 906 Β. ἅλας ἡδυσ- 

μένους. 

οἶσε! Αἰξον. ΟἿ 1101. 1122. ἤδη. 482. Αμαχίῖργρ. ΙΥ. 406. ζωμήρυσιν 
«ρέρ᾽, οἷσ᾽ ὀβελίσχους δώδεχα. Μοοτῖπ Ρ. 285. Οὐμἤουν Ροββαηῦ [ὈΥ δ 6 

Ἡοιποιΐοαο ἔξον, ἄξετε, λέξεο, ὄρσεο (ὄρσευ), ἐβήσετο, ἐδύσετο. 
χρόμμυκα͵] ὅϑο]Ιθηπθ τα] Πα οὖ πδυύαγιιη ουβομίπμι. Οἱ, σδ0. Εὰ. 6000. 

Ῥαο. 829. 
ϑοῖιοῖ. ϑυμίτας: Ἂχ ϑύμων κατασχευασϑέντας. ΝΊοῦ, 

1101. ϑρῖον ταρίχους να]οὺ “ἃ Πρ]οαΐ - [8}1] οἵ 5α]ὺ Π5}})᾽, 1. 6. Β8]Βδη 6] 

ταηύαμη απδηδιγ [0110 ΠΟΙᾺ] 60 ἰπνοὶΥὶ βοϊοὺ ἁαὺ ρμούοϑὺ, τὖ τϑοῖθ θχρ]οδῦ 

ΒΟΠαΖ. ϑ΄Ὸ πὸβ αϊοίμηπβ ἃ πδηα- 1, ἃ 5Ρροοπ-ἴα]1], οἷο. ΒῸΠ18 
δυιῦθπι. ἤΠοα]Π 618 τηᾶχίπηθ Δ οἷθῸΒ5 ἱπγοϊγ θη οβ αἰθραπῦαῦ παπθὰ ἀπ ῖ0 

ατἰὰ πηδΧΊ τη, ΘΟ ἴῃ Αὐὐίοω τ ρίοπο συχοφόρῳ οορία οταῦ. Οἵ, Ἐᾳ. 954. 
ϑημοῦ βοείου ϑρῖον ἐξωπτημένον. ἤδη. 194. ἐγκεφάλου ϑρῖον. 60]. τ0 7. 

ϑρῖα --- διφόρου συκῆς. ἨθβγομΐαΒ, Θρῖον" --- συκῆς δὲ φύλλα οὐχ 

ἁπαλὰ (οὐχ ἁπλῶς Ὀθη6 ἘγΙύΖβο!). δὰ ἤδη. 184.) ἐπετίϑετο" ἔχουσι γάρ 

τινα ὀσμήν. διὸ χαὶ ϑρῖον ἐχλήϑη. Οἵ, ῬΟ]]. ΥἹ. δΥ. περιβαλὼν συκῆς 
φύλλῳ εὐώδει. 

ταρίχους --- σαπροῦ] Οἵ, Ρ]. 1080. τρὺξ παλαιὰ χαὶ σαπρά. Ῥδο. δ54. 

εἰρήνης σαπρᾶς. ῬΙαῦ. ὁομη. Π|. 080. σαπρῷ γάρῳ. ὙΠΘΟρΡΙγ. (ὑμαν. 19. 
ἐλαίῳ σαπρῷ. δαί, 811ν. 1. 0. 38. “τηδτοϊάα νἱμα.. Οὐοπίγα Ῥαὸ. ὅ08. ἐμπο- 

λήσαντές τι χρηστὸν εἷς ἀγρὸν ταρίχιεον. 

ϑοῖιοῖ. ϑρῖον ταρίχους : (Ἐπεὶ ἐπὶ φύλλων τὰ τεμάχη βαλλόμενα βαστά- 

ζονται.) σαπροῦ δὲ ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ χαὶ μὴ νέου. σκεύασμα δέ τι παρὰ 

᾿ἀαϑηναίοις τὸ θρῖον, ὅπερ λαμβάνει ὕειον στέαρ ἢ ἐρίφειον καὶ σεμίδα- 

λὲν χαὶ γάλα χαὶ τὸ λεκιϑῶδες τοῦ φοῦ πρὸς τὸ πήγνυσθαι, χαὶ οὕτως 

εἷς φύλλα συχῆς ἐμβαλλόμενον ἥδιστον ἀποτελεῖ βρῶμα. οὕτω “ίδυμος. 
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ἐχαλεῖτο δὲ χαὶ ἄλλη τις σχευασία ϑρῖον, ἐγχέφαλος μετὰ γάρου χαὶ 

τυροῦ χατασχευαζόμενος χαὶ ἑλιττόμενος ἐν «φύλλοις συχῆς χαὶ ὀπτώμενος. 

1102. ἐχεῖ Τῇ ΘΟΠΥΪΥΙΟ. 

ϑ'οῖιοῖ. λείπει τὸ ᾿ἰχϑύων. Ἐ. 

1108. Οἵ, 84, φέρε νυν ἀπὸ τοῦ χράγους μοι τὸ πτερόν. Ὁπᾶδ Πα 

ΘΟΥΤΙΡ ΘΠ ΔΠΠῚ ΒΟΒΡΙ ΘοΥἾβ τὸ πτερὸν τοὐχ --. 

1105. τῆς στρούϑου)] δῖ. Αὐὐοοβ αἰχῖββθ δύνα Π] Οοϑ 6 ]ππ 56ῃ βύγαῦμϊο- 

ποῖ ὑρβοϊβ οδὺ ΗἩθβυμῖπ5 5. Υγ. Ρ]θυατηαι8 Δααἰξαν ορ᾿ἐπϑύπτη μεγάλη δαΐ 

χατάγειος. Αγ. 810. στρούϑῳ μεγάλῃ μητρὲ ϑεῶν χαὶ ἀνϑρώπων. 

μεγάλῃ δ αἰταχτηαπθ Ῥου ποὺ στρούϑῳ οὖ μητρί (οἷ. ,εβρ. 1258). Ηδτο- 

ἀοίοβ στρουϑοὺς χαταγαίους αἰχῖῦ ΤΥ, 176, 192. 

1106. ξανϑόν] ΑΠρῚ. Ῥσόοσπη. Οὗ 1047, ὀπτᾶτε ταυτὶ χαὶ χαλῶς ἕαν- 

δϑιίζετε. 

1108. βούλει μὴ βλέπειν ---:} Οὗ, Αν. 1025. 

1109. λοφεῖον] Οτἰβύατπτη ὑπ θοϑιη. 3601]: τὴν ϑήχην τῶν λόφων. 

Τῃ ΝΡ. ν. 751. λοφεῖον ἰτδ]αῦθ βιρηϊποαῦ ΒΡ6 08} ὑπθοὰ. 8316 χυλεχεῖον 

Ἰοοῦβ τοὶ βουναμῦαν χύλιχες, ΔΠρΡΊΙΟΘ, ἃ οαφρροδτά, Εν. 169, Επθα!]. 

11. 2835. 249. 261. Οταῦϊη. παῖπ. 111. 8577. Ἀπαχαπᾶ. 1ΠΠ1. ΤᾺ. , 

τῶν τριῶν λόφων] Οἵ. 966. Ῥᾶο. 1178. ταξίαρχον προσβλέπειν] τρεῖς 

λόφους ἔχοντα εἴα. 

Βεθοῖ. τὸ λοφίον: (Ἐὰν μὲν ὑποχοριστιχὸν, δηλοῖ) ἐλάττονα τῶν ἘΝ 

λόφων: ἐὰν δὲ διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου, προλερισποσος χαὶ δηλοῖ τὴν 

ϑήκην τῶν λόφων. 

1110. λεχάνεον] ΟἿ. ῬΟΙγΖ6]. οοτη. 11. 868. λεχανίῳ γὰρ ἐναπονέψει πρῶτον, 
εἶτ᾽ ἐνεξεμεῖ, 1 εἶτ᾽ ἐνεχπιλυνεῖ δὲ, χᾷτ᾽ ἐναποπατήσει, ΜΜάνια. ῬΒΘΟΡΟΙΏΡ. 

11. 828. ὀρνίϑων (ὀρνιϑείων Ὁ) λεκάνην. Αγϊδῦ. ΕὟ. 687, λεχανίσχη. ΤοΙΘοΙ. 

11. 862. ὃ , 

ϑοῖοῖ. λεχάνιον: Κρατῆρα πεπληρωμένον τῶν λαγῴων χρεῶν. (λεκάνια 

δὲ χαὶ λεχανίδας τὰ μείζονα τῶν ὀξυβάφων καὶ ἐχπέταλα.) 

1111. ΟἿ, 1,78. 928. ἀλλ᾽ ἢ τὸ πέος τόδ᾽ Ἡρακλῆς ξενίζεται. ΤῊ. 90. 
ἀλλ᾽ ἢ τυφλὸς μέν εἶμ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ὁρῶ οἴο. 

τριχοβρῶτες] Τίπθαθ, ΔηΪτη Δ] α}1} ΟΥἸ νου ΒΡ θοῖθβ. Οὗ. Ῥδο. 1222. τριχορ- 
ρυεῖτον᾽ οὐδέν ἔστον τὼ λόφω. Οοπίον γν. σιδηροβρὼς, ἀνδροβρὼς, 

χειροβοώς. 
ϑοῖιοῖ. τριχόβρωτες: Σῆτες. ϑρὶψ, σκώληξ χατεσϑίων τὰς τρίχας. (καὶ 

σιροπεσισπωμένως δὲ λέγεται τριχοβρῶτες.) : ; 

1112. μέμαρκυν] ἨΗδβγομιβ, μέμαρχυς" κοιλία χαὶ ἔντερα τοῦ ἱερείου. 
μεϑ' αἵματος σχευαζόμενα. μάλιστα δὲ καὶ ἐπὶ λαγῴων αὐτῇ ἐχρῶντο" 
ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ ὑός. ὁ δὲ Φερεχράτης παίζων καὶ ἐπὶ ὄνου φησί. ῬΟΙΙῸΣ 
ΥἹΙ. δ0. μήμαρχυς δὲ χοιλία καὶ ἔντερα μετὰ αἵματος ἐσχευασμένα, μάλι- 

στα δὲ λαγῴων (ἐχλαγών (Π. ἐκ λαγῶν Ῥ). Οὐοτταρίο Ηδβυομΐαβ, μελάρχης " 

λαγωοῦ χορδή. ῬΙΡὨ]ὰ5 ΤΥ. 875. γλυχεῖα δ᾽ ἡ μίμαρχυς. ἈπρΡΊϊ66, ἢ ἃ γ8- 

ταροὺπῦ, Ἰυρσροα ὨΔΥ 6, 

χατέδομωι] Ἐπίαχαπι, υὖ ἐχπέομαι. ΟΥ, Ῥαο. 717. 1117. Αν. δ88. 590. 

Ἐωο]. ὅθῦ. Ἠογπΐρρ. 11. 388, δύζων ἅπαντας ἀπέδομαι τοὺς δαχτύλους. 
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ϑοῖιοῖ. ἀλλ᾽ ἢ πρὸ δείπνου: (Κυρίως μὲν μίμαρχις ἡ λαγῴα χορδὴ ἐκ 

τῶν ἐντέρων. χρῶνται δὲ χαὶ ἐπὶ χοίρου. ΄λλως.) μίμαρκις σχευασία 

τις τῆς χοιλίας ἢ τῶν ἐντέρων. οἱ δὲ τὴν ἐχ τοῦ λαγῴου αἵματος χαὶ 

τῶν ἐντοσϑίων σχευαζομένην χαρύχην. 

1118. προσαγορεύειν ἐμέ] ΤῸ 5ροδκ αὖ τη6. Ηἴδο θῃΐπὶ βθηβι5 νἱᾶ6- 

ἴαγ; ΤΟΥΘΤῶ ΘηΪΤη ΠῸΠ ΔΙ] πο αῦαν ΤΠ] ΟΠ Τὴ. 

ϑολοῖ. ἄνϑρωτπε βούλει: Κατ᾽ ἐρώτησιν. δηλοὶ δὲ τὸ ἐν ἔχϑοᾳ εἶναι. 

1114. οὐχ, ἀλλ --ἸΜὁἾῚ ἴπιιηο. ΡΊθπα ἰοουθίἝο ἴογοῦ οὐ προσαγορεύω 

σε, ἀλλὰ --. 

1115. περιδόσϑαι) ῬΙρηαβ. πιθόθη ἄαγο. ΟἿ, δὰ 772. ΝΡ. 644. περίδου 

γὺυν ἐμοὶ, [ εἰ μὴ τετράώμετρον οἴο. Βα. 791. Ῥ]αιῦ, Δ5. 70. “Τὰ η1 510, 

Ἰη ΘΟ 1 Ρἱρηα5 851 418 νο]ὺ ἀαύο [ Ι͂π ἀὐπ δῶμ 1η8]5]. ΕΡΙά. 

Ὁ 2. 80. “ΝῚ οὐρὸ τηδύὺγὶβ 1114 οϑδύὺ, [πὶ ἸὩΘῸΠῚ ΠΙΠΈΉΙΩ, ἴῃ 

πὰ] Δ] ηὔπ πη, ῬΊρ πα 5 ἀἃ.᾿ 

χἀπιτρέψαι “αμάχῳ] Οἷ, εβρ. 521. πάνυ γε, χαὶ τούτοισί γ᾽ ἐπι- 

τρέψαι ϑέλω. Βδπ. ὅ290. τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. Ἐ20]. 179. 

ϑοιοὶ. χἀπιτρέψαι Ἱαμάχῳ: ᾿Επιτρέψαι, ὥστε χρῖναι. (χαὶ Μένανδρος 
ἐν ᾿Επιτροτπιεὶ “ἐπιτρετιτέον τινί ἐστι περὶ τούτων." ταῦτα δὲ διαλέγεται 

πρὸς τὸν οἴχέτην διασύρων χαὶ παίζων τὸν ἄμαχον.) 

ΡΟΝ υ ΑΨ ΜἘΣΡ ΥΥΎΝ 

1110. ἀκρίδες) Τιοσαβύϊβ ΤΡῚΣ νοβοθρδη θα 1 111068. ΟἿθτ8. ὀθυύο ν]]}}8 

ογαῦ, αὖ Βαμῃῦ γΟ]] θὰ ατιὰθ 5101 ἃ ΘΥΥῚ Τα οὺ Τιαιηδομαβ. Αἴπθη. Ρ. 138 Β. 

ἤσϑιον δὲ καὶ τέττιγας καὶ χερχώπιας ἀναστομώσεως χάριν. ἘρΊοΝ. Ἐσ. 10 Ὺ.. 

τούτων ἁτιώντων ἀχρίδας ἀνταλλάσσομαι ) χόγχων τε τὸν σέσιλον. Ατίο- 

τηϊᾶογν. Οπΐὶν. 11. 292. ἀχρίδες δὲ χαὶ πάώρνοπες --- γεωργοῖς μὲν ἀφορίαν ἢ 
φϑορὰν τῶν καρπῶν σημαίνουσι" σίνονται γὰρ τὰ σπέρματα χαὶ δια- 

φϑείρουσι. Ῥ]α. Η. Ν. ΥἹ. 80. ΧΙ. 29. Τιονι . ΧΙ. 21. 5. Μαϊξμῃ. Ἐν. 
1Π. 4. Ταΐον ἀθ]1ο1ὰ5. ἀπὰ οὰπη χέχλαις τπθιηουδηζ" τέττιγες ΕἾ. 470, 4. 

αὑτὸς δ᾽ ἀνὴρ πωλεῖ χίχλας --- τέττιγας, οἷο. Τέττιξ οἴϊδγη ἰηΐου 

ς ΘΡΘΠΟΙΙΙΏ Οἷθ05. ΘΗ Θγαΐαν ἴῃ ΑἸΟΧΙ 418 Ἰοοὺ Αὕμρη. 4 1. Ταΐον ἀχρίδας 

οὗ τέττιγας αἸδιϊηρ αἰδαν Αθβορ, Εδὺ. θῦΌ. Ἐδβὺ δαΐθηι τέττιξ ῬΟΠΙΔΠΟΥ ΠῚ 

 οΙοδᾶδ, Τἰλ]ογὴ. οἱ 816, ποβύσιπι ὅγ 86 - ΠΟΡΡΘΙ, πὸ (04 να]ρὸ 

ΟΠ ΥΟΘΆΠΙΙΒ, ΡΟ ΓΆΒΒ- ΠΟΡΡΘΙ, αὖ πηοπιῖϊΐ ΕῪ. ΑἀδΙη8. ἴῃ Οὐπημι. ἃ Ραμ]. 

 Ἀορίη. ΥἹΙ. 8. Υ. Ρ]᾽η. Η. Ν. ΧΙ. 82. 
χίχλαι] Βοβρίοιῦ δὰ 1112, 

ϑ'οδιοῖ. πότερον ἀχρίδες: “΄ασύρει τὸν Τ“ώμαχον (ὡς) ἀχρίϑας ἐσϑίοντα. 

ἢ ὅτι πρότερον εὐτελεῖ ἐχρήσατο διαίτῃ. 

1117. Οἢ. ΝΡ. 1238, οἴμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 

χρίνει πολύ] ὅς. ἥδιον εἶναι. ΤῈ «πὰ 5ἰρηϊβοιξίομο νου χρένειν 516 
ΔΌΒΟΙ αὔθ ροϑιυϊ οἵ, Ἐς]. 1160 ---Τ16 7. χρίνειν ἐμὲ, ἰ. 6. ν᾽ σύου 6 ΠῚ ΠῚ6 

ἡπαϊοατ 6. Αθβοι. Αρ. 460. χρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὄλβον. ῬΙαῦ. 1,6. 11. 668 Ὁ 
χρινοῦσι (Υἱούοτοθηι ΒΔ ὈΘΡ τ π Ὁ) τὸν τὰ θαύματα ἐπιδειχνύντα. Ἠετοῦ, 

ΥἹ. 128, καὶ τουτέων μᾶλλον ᾿Ιπποχλείδης ὁ Τισάνδρου καὶ χατ᾽ ἄνδρα- 
γαϑίην ἐχρίνετο χαὶ ὅτι οἷο. [1{πᾶ6 χεχριμένοι ἄνδρες νἱτὶ φγορδῦϊ 
ρα οππᾶ. Π]1. 351. ῬΙθηα Ἰοσαξίο οϑὺ ἴῃ Βδῃ. νυν. 1418. ἔχρινα νικῶν 
«ΤϊἸσχύλον. (Οφἔογατη Τιδιηδοηϊ σϑῦρθὰ οἴμ᾽ ὡς ὑβρίζεις ἴῦα, ᾿πέ6 1101} Τίοαθο- 
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ῬΟ]15. αυδϑὶ ἱπαϊρηδγθίαῦ 116 ἀποᾶ 111ὰ ἢθγοῦ ἰηΐου Ἰοοιβίαβ οὗ ἰυσᾶοβ 
οομῃρδταίϊο. 

1118. χαϑελών] Τακίηρ ἄστη. ΟἿ, ΤΉροον. ΠΠ.10. ἠνίδε τοι δέχα μᾶλα, 
φέρω" τηνῶϑε χαϑεῖλον 1 ὦ μ᾽ ἐχέλευ χαϑελεῖν τυ. Ζδθποθ. ΥἹ. δ2. τὴν 
ἂν Ἄργει ἀσπίδα καϑελών. “Ἤοπι. Π. ἕ. 209. ἀπὸ πασσάλου ἄγκυλα τόξα 
-- ἑλόμην. ὦ. 268. χὰδ᾽ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ἥρεον." ΜΌΤ, ΟΥ, Ἐᾳ. 856. 

ϑοϊοῖ. χαϑελών μοι τὸ δόρυ: Παρατηρητέον ὅτι ὁ μὲν φιλοπόλεμος 

ὧν πάντα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ζητεῖ, ὁ δὲ πρὸς τροφὴν ὡς εἰρήνην 

ζητῶν. | 

1119. ἀφελών] Π οὔτ 8} 65. ὅ0. ἀπὸ τοῦ ὀβελίσχου. Οὸ 56ηδα ΟΟΟΙΤΤΙδ 
γοΥθαπι ἀφαιρεῖν οἰΐαπη Βᾶη. δὅ18, ἀλλ᾽ εἴσιϑ', ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ 
τεμάχη 1 ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεζ᾽ εἴσήρετο. Ῥαο. 1021. ϑύσας τὰ μηρῦ 

ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔχφερε. ῬΔΆ]1Ο δαΐθπι βιρτὰ χορδὴν ἀδβαθαὺ ΠΙΟΔΘΟΡΟΙ 5, αὖ 

Ῥαΐοὶ εχ νυ. 1040. χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι. {ἀγὴ, ἀυὰπὶ δορὶ ΒΟ 

Ἰοὺ Ορροπδίῃν δᾶ, οοπϑίαὺῦ ἸΟηΠΡΙη 68 ΠῚ ἔμπϊββθ: δὲ δῃΐπη χορδὴ ἱπῦθ- 

βεϊπατη ἔατθθπι (ἈΠρΡῚ. ἃ 5888). ΟΥ, Νὰ. 456. ἔκ μου χορδὴν! 

τοῖς φροντισταῖς παραϑέντων. ὕπ186 νογθατη χορδεύειν Ἐα. 214, τάραττε 

χαὶ χόρδευ ὁμοῦ τὰ πράγματα. Ἐαᾳ. 515. χορδεύματα. 

ϑ'οίιοῖ, δεῦρο τὴν χορδήν: Χορδὴ καλεῖται τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ προ- 

βάτου. ; ! 

1120. τὴν γορδήν] Οἵ, 1040. 
δόρατος] ὕὐϑι αὐϊοῦ ἔοστηα δῦ δορός. 

ἀφελκύσωμαι] Ἐπίασθμη οϑὺ ἀφέλξω, ποη ἀφελχκύσω, Ῥδο. 361. 

τοὔλυτρον] ΑΠρΡΊΪοΘ6. 01|Ὲὸὲ Βῃθδύῃμβ οὐ οονϑχΐηρ. ΟἿ, Ἠροιοᾶ, 1. 185. 
Ῥαυβ. ΥΠ|. 14. 11. 837. ΑἸοίρῃγ. 1. 22, χάρυα τῶν ἐλύτρων ἐξηρημένα. 
1Π. 600. ἐλυτροῦν οϑ5ὺ ἃρπᾷ Ηϊρρθϑογδίθιη. Οὐοηΐον ἔλυμος, ἔλυμα. Οπηηΐϊὰ 
ἃ} ἐλύειν αἀοτ]ναΐδ. ι 

Βοῖιο!. τοὔλυτρον: Κρατεῖ καὶ ἕλχει τοῦ δόρατος τὴν ϑήχην. (τὸ ἐντελὲς 

τὸ ἔλυτρον.) 

1121, ἔχ] Τοπο, αὐ ἴπ ὕάβρ. 1149. Ῥδ0..11905; οἷο; 

ἀντέχου]Ἵ ΑΠΡΊΙΟ6 ἰακ ἴαϑύ μο]ᾶ οἵ. Οἵ. Τ)υ8. 161. ἀντέχου σὺ τῶν 
ϑυῤῶν. Αν. 1008, Μοπδηᾷ. ΤΥ. 282. ἀντέχου τῶν σχοινίων. δῖ. Ρ. 889, 
ἀντείχετο τούτου. [6 σοῦ ἰπίο] ΠΠρὶς 56}0]. (τοῦ ὀβελίσκου δηλονότι), αἴ 

ΟΔΥ05. ἱπᾶρ ἀοϊταπαπύιγ. ΑἸπα ααἱᾶ Ἰαΐογο [8.01186 βιιβρίοουῖβ: οἵ, 1210. 

1,08. 987. ἔπαιρε σαυτόν. ΚΙ. ἀλλ᾽ ἐπῆρται τοῦτό γε. ὝεΒρ. 1842, 

Αν. 443. Σ 
οιοῖ. χαὶ σὺ παῖ τοῦδ᾽ ἀντέχου: Τοῦ ὀβελίσχου, ὥστε τὰ ἐμπεπαρ- 

μένα χρέα ἢ τὴν χορδὴν ἐφελχύσαι (1. ἀφελκύσαι). 

1122, τοὺς χιλλίβαντας] Ν᾽ οΥϑαπι ΔἸ]οραὺ Ῥο]]ὰχ Χ. 1460., ααἱ χιλλέβαντας 

ἰπίου σχεύη στρατιωτιχὰ γϑορηδβοῖ, ϑοπο] αβύδθ ποτ βαηῦ τρισχελῆ τιν 

σχευάσματα ἐφ᾽ ὧν ἐπιτιϑέασι τὰς ἀσπίδας, ἐπειδὰν χάμωσι πολεμο 

τες. Ὁ͵Ἱδϊπια νοθὰ οΧχ τηθ]ἃ οοπ͵]θοῦιτα ἃα]οοὶύ σ, ΔΙ] ϊοΒ, ΟΌΠῚ ΠΟ 

νἱάογοῦ ἰᾷθο ἃ Τιᾶπιδοῖο ρΡοβοὶ τοὺς χιλλέβαντας αὖ ΟἸΥΡΘῸΠΙ 115. ᾿πηΪ ΧῸΠΙ 

οὐπηἤαγοῖ, Τηἶὺ οδὲ ἀπο απ ἀθηγαη) θυ 1 ]ογὴ 1ΠΠ πὴ ΟἸΥ ΡΟ ΠῚ ἃ ΠῸΙ 

Οαθοῦ ὁπ τοὺς χιλλίβαντας ἴῃ΄ ὀοπδρθοῦμ. βροοθαθουτιπι Υἱΐο ΘΟ]]Οοα 

ἢ 



ἜΘΟΥ ΡΨ 

νυν ἀρ 

ἘΝΑΚ Ἐ εΥ- 

ΙΝ ΑΟΗΛΕΝ.Υ. 1118 --- 1126. 488 

ΤᾺ] ἱπϑέγατηθπίο αἰθραπίασ Ῥἱοΐουθϑ ἐθβέθ ΡΟ ]ποθ ΥἼΙ. 129. ἐφ᾽ οὗ δὲ οἱ 

πίνακες ἐρείδονται, ὅταν γράφωνται, ξύλον ἐστὶ τρισχελές" καλεῖται δὲ 

ὀχρίβας καὶ κιλλίβας. οταπι ποιϊβδίπηβ ἀδὰ8, αἴ ΟΡΙΠΟΙ, θγαΐ δα πηθῃ- 

βᾶτη βαυβύεπἰδηάδιη. ἩΘβυΟ 5, χιλλέίβαντες" ΕἸ ΤΕΙ τὸ βάσεις καὶ ὑποϑέ- 

ματα΄ ἢ τρισχελεῖς τράπεζαι. ἘΤΙΜΒΤ,.. ΑπρΊοθ, ὑπε ταϑῦ, ὑπ 6 ̓ϑθδηᾷ. 

Οὐμΐου γ. ὀχρέβαντες (Τλιοίαπ. Νοῖ. 9, Ῥμοῦ. Ρ. 3825, 24. ὀχρέβαντας: ἐμβά- 

δας. ϑ6οῖ. ῬΙαΐ. ϑγιαρ. ρ. 324 Β.) οἱ χελέοντες (οἱ ἱστόποδες, ἨδΙΡΟΟΓ.). 

Θ'οῖιοί. τοὺς κιλλίβαντας: Τρισχελὴ ἐστί τινα ξύλα ἐφ᾽ ὧν τιϑέασι τὰς 

ἀσπίδας διαναπαυόμενοι, ἐπειδὰν κάμωσι πολεμοῦντες. 

1193. τῆς ἐμῆς] 86. γαστρὸς, αὖ τποποὺ Β0Πο] βία. Τοααϊδαν Θθπΐπὶ δειχτε- 

χῶς. ΒεοΙρίου: Εὖ γϑηὐτὶβ πιθὶ ἔμ] τὰ ἔθ Υ Ρ8Π68 ΟἹ π 8 110 8. 

τοὺς χριβανίτας] Ῥᾶπο5 χριβανίτας τηριηογτὰΐ ποβίου οὐϊὰπι Τήρᾳ δρυᾶ 

Αὐμποη. Ρ. 109. (δγ. 188.) ὕπᾶ6 ἴπ ΡΙαῦ. 70. χριβανιτῶν ὁρμαϑῷ γοϑουῖ- 

Ῥοπᾶυπι νἱἀθίαγ. ϑαρουῖαβ ν. 87. βοῦς χριβανίτας Ἰαᾶοθπβ αἰχὶῦ. Ῥᾶπ68 

ἐπνίτας δ᾽ ἐσχαρίτας τοδοπδοῦ Αὐποπᾶθιβ Ρ. 109. ΕΤΜ. Βουμὰ αἰΐθτα 

χλιβανίτης ταῖπτιβ οδ Αὐἰοα. ϑορῃτοη. ΕἾ. 0. τίς σταιτίτας ἢ χλιβανίτας 

ἢ ἡμιάρτια πέσσει; Ἰαιᾶϊῃ ἁαΐθπη. ἴῃ βἰΠΠυπαϊηθ νοθαπὶ κελλέβαντας Θὕ 

χριβανίτας. 

ϑοῖιοῖ. χαὶ τῆς ἐμῆς τοὺς χριβανίτας: (Λείπει γαστρός" ἵν᾽ ἡ, καὶ τῆς 

ἐμῆς γαστρὸς τὴν ἀνάπαυσιν ἔχερερε τοὺς χριβανίτας ἄρτους.) ἔπαιξε δὲ 

χαριέντως, ὅτι χαὶ οὗτοι περιφερεῖς ὡς αἱ ἀσπίδες. 

1124, γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον] Τιοοαῦϊο ἰταρίοα. Οἱ, 1181, Τιγ8. 660. 
ὅταν ἀσπέδ᾽ ἔχων χαὶ Γοργόνα τις οἴο. ΕασὶρΡ. ῬΒοΘα. 1157. σεδηρονώτοις 

δ' ἀσπίδος τύποις ἐπὴν | γίγας. Ττοδλᾶ. 1180. χαλκόνωτον ἀσπίδα. 

1193. χαλκόνωτον ἱτέαν. ΕὙ. 159. ἐπὶ χρυσεόνωτον ἀσπίδα τὰν Καπανέως. 

Αθβοῃ. ϑερί. 489. ἀσπίδος χύχλον λέγω. 4906. χοιλογάστορος κύχλου (80. 
ἀσπίδος). Ὁ91.. διυβρΙίοοίαγ ἈΠ] 115 γοργόνωτον ῬΥῸ γοργονωσὸν ἷο ροηΐ. 

51. γοργωπὸς (Εατ, Τοπ. 210. γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν. Ήροτο. 808. 1260. 
ἘΠ 685. 8.) θοᾶθπι βθηβαὰ απὸ γοργὼψ (ἔπι. ΕἸ. 1257. γοργῶφ᾽ ὑπερτείνουσά 
σου χάρᾳ [σοῦ χάρα Ὁ] κύκλον). 

ϑανιοῖ. γοργόνωτον: Περιφραστικῶς τὴν ἀσπίδα. γοργόνωτον δὲ τὴν 
ἔχουσαν Γοργόνα. 

1120. Οὗ Ἑπτὶρ. Ιοπ. 528. ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως χλύειν ἐμοί; ΒΒΝΑ. 

χατάγελως] ΟἿ, 760. 

κατάγελως --- πλατύς] Οὗ ϑγποβ. Ερ δύ. 50, γέλως ἂν εἴη πλατύς. ΤΊ ΘΟΡὮΥ]. 

δῖπποο. Ερὶβῦ. 10. ἐγὼ δὲ πλατὺν γέλωτα τῶν σῶν χαταχέω δογμάτων. ΒΕ. 

Ῥμ]]οβέτγαι. ΥἹῦ. ΑΡΟ]]οΝ. ΤΥ. ΧΧ. 167. τὸ μειράχεον χατεσχέδασε τοῦ λόγου 

πλατύν τὲ χαὶ ἀσελγῆ γέλωτα. Ἰλιοῖδῃ. 46. τηθῖο. οοπά. 14, χαὶ ἄπεισί 
σοι πλατὺ ἐγχανών. ΜΙΤΟΗ. ΚΠ Π106᾽ πο85, ἃ Ὀγοδαᾶ οΥΪΠ ΟΥ̓ ]ἸΔΕΡΉ. 
ὙΥ ΙΗ ϊὰ5. οχριοαὺ πλατὺς ὈγΔΟΚΊ5ἢ, Ὀἰύθθυ, 0011. Οδβαῦν. δα Αἰμθη. 
ΤΠ. 4. ὙΥοββεϊπρ. δα Ἠδτοᾶ. 11. 108. Αἀ846 Ῥαδς. 815. ὧν χαταχρεμψαμένη 
μέγα καὶ πλατύ. ΤἬΘΟΡΗΥ]. ΗΙδβύ. 11. Ρ. 3888. γέλωτα τῶν ἀγγελλόντων 

καταχέειν πλατύν. Τιποῖαπ. Ποπι. 14. ἄπεισί σοι πλατὺ ἐγχανών. ῬΆχΥΗ. 
Ῥ. 471 1,.. γέλως πλατὺς, οὐχὺ πολὺς, ἐρεῖς. Μοπδηά. ΤΥ. 220. χα πρὸς 

κακοῖσι τοῦτο δὴ μέγας γέλως. 

28 
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1128, χατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον] Τιδγηϑοθιι8 ΒΘΙΥῸΠῚ ΟΪ60 ὈΠΩΌΟΠΘΠῚ 
ΟἸγροὶ ρουξαπᾶθυθ θαπηαπθ ΡΟ] το Ἰαροῦ. ΜΊΠ1). , 

ἐν τῷ χαλκίῳ ἐνορῶ γέροντα. ---Ἴ ΟΥ, ῬῚ. 882. ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος 

χαϑεδούμενον οἴθ. ΘΙΠΉΜΠΠΟΙ ᾿ΠΐοΥ 856 τὶχϑηΐθθ ΟΟἸ]οα αππθαν ΜΘ ΠΘΙδτ5 

οὐ ΤΌΘ ἴῃ ΒΌΡΗ. ΑἹ. 1142 5ᾳ. 221Ε. ἤδη ποτ᾽ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ 

ϑρασὺν οἴο. ΤΥ. ἐγὼ δὲ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὄπωπα μωρίας πλέων --- οἷο. 1157. 
ὁρῶ δέ τοί νιν. χἄστιν. ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, οὐδείς ποτ᾽ ἄλλος ἢ σύ. μῶν 

ἡνιξάμην; ᾿ 
χαλκχίῳ)] ΟΥ, ἘῪ. 12. οὔκ, ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ ἐπίχυσις τοῦ χαλκίου. 169. 810. 

ΕΡΟΙ]. 11. 629. ὅστις πύελον ἥχεις ἔχων χαὶ χαλκίον οἷο. 1. 497. χαλ- 
χίον μαχρόν (ἰ. α. ἐλαιηρὰ ἐπίχυσις). Χοπ. ὅγτηρ. ὙΠ. 4. τὸ δὲ χαλκχεῖον 
(χαλκίον Ὁ) λαμπρὸν ὃν φῶς μὲν οὐ ποιεῖ, ἐν αὑτῷ δὲ ἄλλα ἐμφαινόμενα 

παρέχεται. ΑΘ50ῃ. ΕὟ. 288, χάτοπτρον εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνος δὲ νοῦ. 

ϑοίιοῖ. κατάχει σὺ, παῖ: Εἷς τὸν ὀμφαλὸν τῆς ἀσπίδος, ἵνα γένηται 

λαμπροτέρα. (ὃ “άμαχος δέ ἔστι παρακελευόμενος ἐπὶ τὸ μέρος τὸ χαλ- 

χοῦν τῆς ἀσπίδος ἔλαιον χαταχυϑῆναι, ἵνα στίλβῃ.) εἰσὶ γάρ τινες οἱ ἐν 

ἐλαίῳ ὁρῶντες μαντεύονται. (οὕτως ὁ Σύμμαχος. σμήχει οὖν τὴν ἀσπίδα 

χκαταχέων τὸ ἔλαιον ἐπὶ τῆς χαλκῆς πτυχός" εἶτα, ὡς φαιδρυνϑείσης αὐτῆς, 

ἐνοπτριζόμενος πρὸς αὐτὸν λέγει, ὁρῶ ἐν αὐτῇ γέροντα ὑπὸ δειλίας 

φεύγοντα, οἷον μὴ δυνάμενον ὁρᾶν τὴν ἀσπίδα διὰ τὴν ἔλλαμψιν. Ὅμη- 

ρος [Π|. Ν'. 840.1 “ὄσσε δ᾽ ἄμερδε.᾽"" ταῦτα δὲ ὡς μανυευόμενος λέγει.) 

1129. δειλίας φευξούμενον] Βθατῃ εἰμ! Ια  ϊβ ἑαδατγαια. ϑᾳὉ- 
δα] άστη γραφήν. Οὗ, ν΄ ΒΡ. 718. ξενέας φεύγων. Ἐπ. 868, δεώξομαξ σε 
δειλίας. Τιγϑίδιη Χ. 51. φόνου φεύγω τοῦ πατρός. ΑΘ560ῃ. ὁ. Οἴο5. 176. 

εἰσὶ γὰρ χαὶ δειλίας γραφαί. Ηδδο αἷξ ἴπ ρΙαοοπίαπι τοῤαπάδπι ἐδπα ΠῚ 
ΒΡΘΟυ] 1 1πὕπ6Π8. 

φευξούμενον)] Οἵ. ῬΙ. 447. φευξούμεϑα. 4906. φευξεῖται. Αγ. 982. ἀπο- 
φευξούμεϑα. ἤδη. 1221, πνευσεῖται (πνεύσεται Ὠϊπα.). 

1180. χατάχει σὺ τὸ μέλι] ΟΥ, 1040. χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι. 

1181. τὸν Γοργάσου] Ὁῤ  ΟἸἸΒυΒοηθη ΕἸ ΥΓΕΪ ΠΙὰτη ΒαρουϊαΒ γ᾿ 118. 
ῬΘΙ ΠΟΘ ἈΡΡΟΙ]αῦ ποβίου, ἰἴἴὰ ραΐγομπι (ουρᾶβαμη Τδιηδοθο ἐσὶθαϊῦ, ααἱ 

ΤΌ νοῶ ΧΘΠΟΡΠΔΠΐβ ἢ]1π8 ογδῦ, ἐοδύθ ΤῊπογα]46 ΥἹ. 8. ΤΙΝ. 8516 ν. 1160. 

ἀντίμαχον τὸν Ψαχάδος. 68ρ. 469. “]Ἱσχίνην --- τὸν Σελαρτίουι Ουοᾶ 

δ [ουηδῖη Τόργασος, 5111116 οδῦ πομπὴ βοίπιη Κύβδασος ῬΙαῦ. ὁοπι. 

Π. θτῦ. οὖ ποῖηθη ῬΓΟΡ πὶ Ἵππασος ΑἸοΐρῃν. Ἐρϊβύ. ΠΠ|. 48. Αἄθο ἴρβαχῃ 
ΠΟΙΊΘῚ Τόργασος ἸΘΡῚ Ῥαιῦβ. ΤΥ, 8. 10. πιοποὺ ΜΏ]1υ. Οοχηΐοα δαΐθμι 
Ποοηὐϊα, ὁ Τοργάσου αϊοϊθαν Τιδιπδομ 8. Ῥτορίθυ ὑουτ! 1] 6 πὶ 1Π|ὰῃ ΘΟΥΡΌΠΙΒ 
πη ρῚ ΠΘ ἢ πῃ ΟΙγρθο 65 ἀθῆχδιη. Ἱπορίθ τὸν Γοργάσου αἀοτρίδθ 

ΑΒ ρΡ α] απ Τιθομύϊηϊ οχρ]ϊοαῦ ΒουρΊπ8. Οοτηπι. μ᾿. 08. 

ϑοϊιοῖ. παίζει παρὰ τὴν γοργόνα. Β. 

1182. ϑώραχα πολεμιστήριον) Οἱ, Ῥδο. 280. ϑυείας --- πολεμιστηρίας, 
ΝΡ. 28, τὰ πολεμιστήρια (80. ἅρματα). 

1133, ἔξαιρε] ΕΓ ΘΥ, ἀρ τομιθ. 80. ἐχ τῆς χίστης. 
ϑοῖιοῖ. ἔξαιρε, παῖ, ϑώραχκα: Πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν ἔπαιξε" ϑωρήξασϑαι 

γάρ ἔστι τὸ καϑοπλισϑῆναι, ἀλλὰ χαὶ τὸ πίνειν χαὶ τὸ μεϑυσϑῆναι (οὕτω 



ναί": οδ΄. 

"."»-- 

δῶ, 
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χαλοῦσιν, ἐπειδὴ ϑώραξ χαὶ τὸ στῆϑος. διὰ τὸ ϑερμαίνειν οὖν τὸ στῆϑος 

ϑωρήσσειν λέγουσι τὸ μεϑύειν, καὶ ἀκροϑώραχας τοὺς ἀκρομεϑύσους 

ἐχάλουν. χέχρηται δὲ τῇ λέξει χαὶ ᾿ἀναχρέων. ἔστι δὲ ᾿“ττιχή. ἔξελε οὖν, 
φησὶ, χἀμοὶ τὸν χοᾶ, ὃν χαλεῖ ϑώραχα, ὥστε ϑωραχισϑῆναι, τουτέστι 

τὸν ϑώραχα πληρῶσαι.) 

1134. ἐν τῷδε --Ἴ Τοπι. 284, 25. ἐν τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἐϑεώρουν ἄν. 

580, 25. νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐχ ἐποίησεν, ἐν ᾧ τὸν δῆμον ἐτίμησεν ἄν. 

628, 1. τὴν τοῦ δῆμου δωρεὰν, ἐν ἣ πολίτης γέγονε. ΜΤΤΟΗ. 
πρὸς τοὺς πολεμίους ϑωρήξωμαι)] Οἵ. Ηοπι. 1]. ϑ΄. 310. τεύχεσιν ἐς 

πόλεμον ϑωρήξομαι. Ἡροβὶοα. ΤΉΘορ. 481. ὁπότ᾽ ἐς πόλεμον φϑισήνορα 

ϑωρήσσωνται. 

1186. πρὸς τοὺς ξυμπότας] σοτῶπι οοπ Υὶνἶ5. Οὗ, δᾶ 111]. 
ϑωρήξομαι] ΑπρΊϊο6, 1 Μ111 ΤΙΝ ΤΥ Ὀτθδϑῦ, 1 Μ1Π] σοὺ ἀσαῃΚ. 

ΞΟΠΟ]. ΕΒ: οἷον μεϑυσϑήσομαι. Οἷ Ῥαο. 1286. ϑωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυ- 
μένοι. ΤΠ οορη. 1009. πένων δ᾽ οὐχ οὕτω ϑωρήξομαι, οὐδέ μὲ οἶνος --- 

ἐξάγει (1. οὐδέ χέ μ᾽ --- ἐξάγοι) ὥστ᾽ εἰπεῖν δεινὸν ἔπος περὶ σοῦ. 410. 

μήϑ᾽ εὕδοντ᾽ ἐπέγειρε, Σιμωνίδη, ὅντιν᾽ ἂν ἡμῶν Ἰ ϑωρηχϑέντ' οἴνῳ 

μαλθϑαχὸς ὕπνος ἕλῃ. Ὁ07. δέδοικα δὲ μή τι μάταιον 1 ἕρξω ϑωρηχϑεὶς 

χαὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἔχω. 888. οἶνος ἐμοὶ τὰ μὲν ἄλλα χαρίζεται, ἕν δ᾽ ἀχά- 

ριστος, ] εὖτ᾽ ἂν ϑωρήξας μ᾽ ἄνδρα πρὸς ἐχϑρὸν ἄγῃ. 884. ϑωρηχϑεὶς δ᾽ 

ἔσεαι πολλὸν ἐλαφρότερος. Ῥὶμπα. ὈΙγγ. ΒῪ. 2. ἀλόχῳ ποτὲ ϑωραχϑεὶς 

ἐπεῖχεν ἀλλοτρίᾳ. Νίοαπα. ΑἸοχ. 82. ποτῷ φρένα ϑωρηχϑέντες. ἨθΒΥΟΙ. 

ϑωρηχϑείς᾽" μεϑυσϑείς. ἩἨΐης ϑώρηξις (οἱνοποσία, ἨἩφΒΥ0}.) οὐ ἀχροϑώ- 

ραξ (.. ᾳ. ἡμιμέϑυσος, Ἠθ5γ0}.). ΤΙΡΒΪ]. ΤΥ. 397. ἐμὲ μὲν οὖν ὁρᾷς πεπω- 

χότα ] ἤδη τ᾽ ἀχροϑώραχ᾽ ὄντα. ΑἸιγθπΒ Πα]. Τοτ. γ. 182. ΟἿ 5080]. 

838141158, 
ϑοῖιοῖ. οἷον μεϑυσϑήσομαι. Ἔ.. 

1180. τὰ στρώματ᾽ ϑδύταρπ]α, ααΐθαβ δα οαραπάππι αὐθθαπίιν τα] 1068. 

Ιάθπι νά]ογο στρωματεὺς (ἈΡΟ]]οᾶοΥ. ἀρ ΡΟ]]. Χ. 138. μάχαιρα, λόγχη, 
στρωματεύς. ΑἸοχ. ἃραα Αἴποη. ΧΙ. 478 1).}, οΟἸγρϑαπηαπθ βύγαρτ β 4}}160 Δ], 

τηοποὺ ΜΏ]]ΟΥ. 
1187. χιστίδος] Ὀϊμΐη. ἃ χέστη. Οὐμΐου χλινὶς ἃ χλίνη,. ΤῊ. 261. Ἠδο 

ἴουτηὰ δαΐθμιῃ ρούϊιβ απδπιὶ χέστης (1080 οἴ0.). αὐϊῦαν ααἰὰ ὑπ ἀσπίδος 

- Π]6 1105. ΘΟΠΡΎΥ. 

1188. δοϊοῖ. κίστιδος: (Καὶ χίστη χαὶ χίστις λέγεται. καὶ διελϑὼν 

τοῦτο τὸ δρᾶμα γνώσῃ.) τὴν ὀψοϑήχην. Ἀ. 
1140. αἴρου. --- λαβών] ΟἿ. 968. αἴρου λαβὼν τὸν χέραμον. 

1141. νέφει] Ὁ ἴῃ ἤγϑῖμθ πηρᾶϊα, πᾶτη ΤΠ πδοὶβ ἃρὶίαν μα 6 6 ἔδθαϊα. ὅ}- 

ἀααϊοηάπιη πύθῃ ὁ ϑεός. Οἵ. 8βθρ. 719. Χϑῃη. ὕγη. 8, 1. ὅταν νέφῃ 

ὁ ϑεός. Ἤοτῃ. 1]. μ΄. 280. ὅτε ὥρετο Ζεὺς νιφέμεν. 
χειμέρια τὰ πράγματα } ΑΠρΡΊΪοΘ, τι αύθουβ ἃτ (100Κ) σψὶπῦνγ. ΟΥ 

γεβρ. 1496. μανικὰ πράγματα. ΑθΒ0ῃ. ἔπτη. 715. αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ 

λαχὼν σέβεις. Αρ. θ00. σωτήρια πράγματα (αὶ Ττο]αθ ΘχοΙ ἀἸπτη 8ἷο αἸοῖ- 

ἰι1). 1827. Ἰὼ βρότεια πράγματ᾽. ϑΌΡΡΙ. 408. δυσπάλαιστα πράγματα. 

Αὐὶβύ, Νὰ. 1808. φλαύρων --- πραγμάτων. Ἀν, 185. ταλαιπώρων --- πραγ- 

28 Ὁ 



486 ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΙΙΗ͂ 

μάτων. ΕῪ. 404. πράγματ᾽ οἱσυπηρὰ χαὶ βαρύσταϑμα. 142. χειμέρια 

βροντᾷ μάλ᾽ εὖ. : 
Βοποῖ. νίφει βαβαιάξ: ᾿Αἀντὶ τοῦ ψυχρά. οἱ γὰρ ἐπὶ πόλεμον ἐξιόντες 

ἐπετηροῦντο τὰς διοσημίας. 

1142. ξυμποτικά] Οἵ. Ὑεδβρ. 1209. [μιοίδῃ. 1. 144. ΑἸἹοῖρῃγν. ΠῚ. 51. 

«ἸΤζοσαπθ ἀἰβοθαϊέ, Τιηηδοητι8 ἴπ 5ἰπἰβίσαπι, Π1ο. ἴπΠ ἀθχίσδμιη ῬΥΟΒΟΘΗΪΙ 

Ῥαγίθιη. ὥθυυ ἀοιηΐπο8 ΒΘΟαΠΠ ΩΓ, ΔΙΓΘΙ ΟΟΘΠΔΠ, ΔΙΈΘΙ ΟἸΥΡΘαΠΙ ΡοΥ- 

ἰὰπ8. ΜΌΠ.. 

1148. ἔτε δὴ χαίροντες ΒΌΤΙΊΠΪα ἴῃ ἰπἰδο ρδιδρθαβίαμη βία ΒΒ] Πηδ. 

Ἐᾳ. 498. Ῥαο. 729. ΝΡ. 510. ἀλλ᾽ ἔϑε χαίρων. ὕ85ρΡ. 1009. ἀλλ᾽ ἔτε χαί- 

ροντες ὅποι βούλεσϑ᾽. ΜΌΠΠ. “6 νϑυβὰβ βῖπθ ἀπ ]ο ὁχ ΕΌσΙΡΙ 46. ἀββαπι- 
πὰ οὗ, αὖ βοιὶ βοϊϑὲ ἴπ ργοαϊδυτπη [π81|, αἸ5Β1 11} τουπὶ βδῦαϊ ΔΟΘῸπ- 

τηοααΐαβ οϑί." (Δ οἰ.) 

ἐπὶ στρατιάν] 1π πα} ]110}181ὴ. Οἵ, δα 251. 
ϑοῖοῖ. (ἴτε δὴ χαίροντες: Κορωνὶς χαὶ εἴσϑεσις εἷς μέλος τοῦ χοροῦ 

προῳδιχὸν περιόδων τριῶν ὧν ἔστι πρώτη ἀναπαιστικὴ τριὰς τρισχαι- 

δεχάμετρος ὀχτάχωλος" τέλος δὲ αὐτῆς ““ἀ 

τέστι τὸ αἰδοῖον χατ᾽ εὐφημισμόν.) 

ἀνατριβομένῳ τὲ τὸ δεῖνα", του- 

1144. δοϊοῖ. ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ πόλεμον, ὁ δὲ ἐπὶ δεῖπνον. Ἔ. 
1145. τῷ μὲν --7 ϑυραυαϊ γενήσεται γ6] ἃ] αἱ 5ἴπη16. ϑομο]αβέα 

πάρεστιν 500 1η{611]1ρ10. Οἵ, Εδο]. τοῦ --- γ09, 
στεφανωσαμένῳ]) Οἷ. Τ,γ8. 602. λαβὲ ταυτὶ χαὶ στεφάνωσαι. 

ϑοϊιοί. τῷ 4ικαιοπόλιδι. λείπει δὲ τὸ πάρεστιν. διγῶν ᾿Ιωνικῶς ἀντὶ 
τοῦ ῥιγοῦν, Ἐ. : 

1140. προφυλάττειν)] ΑπρΊ]66, ὧο ΚΘΩΡ δαναπορᾶ ρυδια (αὖ {8 

Ρ888). 

ϑομοῖ. (προφυλάττειν) τὴν ἐμβολήν. Ἔ. 

1147. τῷ δὲ χαϑεύδειν ---ἼἹ ΟΥ, 1220 5ᾳ. οὐ Ῥαο. 841. βινεῖν, καϑεύδειν. 

8607. βινεῖν τὲ χαὶ χαϑεύδειν. 

1148, παιδίσχης] Οἵ, Απάᾶχ!]. ΠῚ. 848. Μεπαπά. 1Υ. 99. 120, Ἐπ]. 1146. 
παιδίσχον. Μοπαπᾷ. ΤΥ. 109. παιδισχάριον. 

1149. ἀνατριβομένῳ] ΟΥ, εδβρ. 7359. 1844. Τιγ8. 1099. οὐ ργϑθοῖρεθ 

Ερ0]. τ00. τοῖς γὰρ σιμοῖς -- ἔἐψήφισται προτέροις βινεῖν, ὑμᾶς δὲ τέως 

ϑρῖα λαβόντας  διφόρου. συκῆς ] ἐν τοῖς προϑύροισι δέφεσθεν ᾿σομξον ν. 

ἀναιρλᾶν οὐ ἀναχνᾶν ΕὟ. 99. 
τὸ δεῖνα] ΑπρΊϊοθ, γοὰ Καον στ πδύ. Οὗ, 68ρ. 524. Τ,γ8. 921. Ἡϑπίοοι. 

οο. ΠΠ1|. ὅ02. Παύσωνι φὴς τὸ δεῖνα προσλελαχέναι. Ἠδο ἰἸοοσαίίοπθ 

αἰορθδηθαῦ ααδπᾶο ἃΙαυἱα αἰτθοῦθ ΠΟΥ παγΘ πὸ γοϊοθαμῦ, Υ. ϑιαϊᾶ. ἴῃ 

Εὐϑυρρήμων. ϑυρθιίπαϊοαῦ γοῖὺ τὸ αἰδοῖον. Υ. 56}|0]. 
ϑολιοῖ. τὸ αἰδοῖον λέγει. Ἐ.. 

1150 54ᾳ. ἀντίμαχον --Ἱ Ἧδοο δα Τδθίδ!θηβοθ τϑίοσαηῦ ΕὙΪ Ζβοἶ 8 

Οοιπη. 4ο Τ)αρί. Ρ. 9. οὐ Βουρκίιβ δὰ Εν. 51. Ηΐπὸ Βουρκῖαβ ΑὙἰβίορ απ θηι 
ΟΠ] ΠἸβύταῦο δα αἴββο ἴῃ ΟΠοσο ἀοοομᾶο βιιβρίοαῦιν, ἀπππὶ σαν ιθον ὧἄ Απίϊ- 

ἸηοΠ0. ΘΠοταρῸ ΟΠ πογαὐαν, αἰ ἰρβαση ἃ0 ΘΡαΪ σαι ΒΟ] θη ξαῦα Βοργορἃ- 
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γουῖῦ; ΠΟΙ Ῥοὐϊδϑου δαΐθπὶ ΠΟ οἱ ΟΡΡΥΟΡΥΪΟ γϑυῦθυθ, πἰδὶ 116 Αὐἱβίορμδ- 
ΘΠ] ΘΟΙΠΟΘαἾδ6 67.185 διοο θη 6586 ποβϑθῦ. 

1160. ἁντέμαχον] Ουϊάδηη αἰπηῦ, τοίθυθπξθ βοῃπο] δύ, πππθ, οαχῃ 6Π0- 

ΤαρτΒ δϑϑθῦ, ΠΪΤῊΪΒ ῬᾶΤΟΘ βαμηΐιβ ἔθοϊββθ, Εσαὺ δαΐθῃ οἴβοίαπη οΒοτδρὶ 
ῬΙΟΘΌΤΑΙΘ οῷ ατδ8 δα ᾿π 08 ΒοΘηΪ005 βρθοίαγοπέ, ΒΕ. ιαούαν 1116 1586 

Ἰθθθὴ μὴ δεῖν χωμῳδεῖν ἐξ ὀνόματος, ἀθ αὰἃ γν. ϑ]14. 5. ᾿Φντίμαχος. 

Ἰρίαπο Βθύπῃ. Μοίποκ. ΕὟ. ὕοιη. ατ, 1. 40. ΒοΙρκ. Οοπι. Αἰ. Β6]. ρ. 142. 

ϑϑοσπάπμη 5610]. δὰ ΝΡ. 1022, απδέθιου ἔπουτιηῦ ἈΠΕ ΠΔΟΗΪ, Θ ΠΟΤῚ 

ὉΠῸΒ ἰαϊὺ συγγραφεύς. 1ὴ)6 ἸορΊθι5 οοτμηοραϊαθ δαὺ 1᾿ἰοθμἐϊαθ δαὺ Βυπηρύτιβ 

ἀοΙηἸππ6Π4] οδιιδδὰ 18. ἃρσὶὺ ΕὙΪΖϑο 8 Θαδοβύ. Αὐὶδῦ. ρ. 800 --- 808. 

τὸν ψακάδος] αυὐίαθ {ΠΠΠ] τὰ θὰπὴ γοοδῦ ααΐα νἱξΐο αποάδηη παίιγδο 

Βραΐο σΟηΒρουροσθῦ ἀπ08 Δ]  πογοῦαγ, ΟΠ] Ἰαβύθβ δα ἢ, 1. οὗ δὰ ΝΌΡοΒ 

1022, αἷὖ ἴρβϑαχη Απέτηδομιηι αἰούππι ἔπ1586 τνακάδα. ΒΕ. ΟἿ, βόορῃ. Εν. 568. 
ὑπὸ στέγῃ πυκνῆς ἀκοῦσαι ψακάδος. Ῥαο. 121. ΤῊ. 866. Βα ΠΠ6᾽ 
υἱὸς σταμνίου γοοαῦαν ΠΙΟηγδὰ85 ἤδη. 22, 

ϑ'οῖιοῖ. ᾿ἀντίμαχον: Φασὶ γὰρ αὐτὸν γράψαι ψήφισμα ὥστε τοὺς χοροὺς 
μηδὲν ἐκ τῶν χορηγῶν λαμβάνειν. τὸν Ψαχάδος ἔφη, οἱ μὲν ὅτι οὕτως 

ἐπεχαλεῖτο διὰ τὸ συνεχῶς πτύειν, ἢ διὰ τὸ μηδὲν ἀναλῶσαι. Β. (τὸν 
συγγραφέα. Ἁακὰς δὲ οὗτος ἐχαλεῖτο ἐπειδὴ προσέρραινε τοὺς συνομι- 

λοῦντας διαλεγόμενος. ἦν δέ τις καὶ ᾿Ολυμπιακὸς καλούμενος Ἁαχὰς διὰ 

τοῦτο. ἐδόχει δὲ ὁ ᾿ἀντίμαχος οὗτος ψήφισμα πεποιηκέναι μὴ δεῖν χωμῳ- 

δεῖν ἐξ ὀνόματος. καὶ ἐπὶ τούτῳ πολλοὶ τῶν ποιητῶν οὐ προσῆλθον ληψό- 

μενοι τὸν χορὸν, καὶ δῆλον ὅτι πολλοὶ τῶν χορευτῶν ἐπείνων. ἐχορήγει 
δὲ ὁ ᾿Αντίμαχος τότε ὅτε εἰσήνεγχε τὸ ψήφισμα. οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι 
ποιητὴς ὧν χαλὸς χορηγῶν ποτὲ μιχρολόγως τοῖς χορευταῖς ἐχρήσατο.) 

1162, ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ] 1. 6. αὖ Ὀγονΐοῦ ἀἰοαμη. ΟἿ, Ε 0]. 231, ἁπλῷ 

τρόπῳ | ἐῶμεν ἄρχειν. ΜΌΠ1,. 5}. εἰπεῖν, αὖ Ρ]8δπθ ἄϊοδιη. Αὐΐα- 
ΠΟ ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ Πα}18 αἸούϊο "5 ἀοβίαθσο ΟΥἉ, Αθβοι, Ῥγοιῃ. 1012, ἁπλῷ 

λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεούς. ϑονΡῃ. ἘΠ. 7601. ταῦτα --- ὡς μὲν ἐν 

(ὡς χλύειν) λόγῳ ἀλγεινὰ οἷο. 10 ἰδιηθίοα αἰροᾶϊα ἴῃ βθοῦηο 000 
ἐοίγαπηθύτὶ ΟΣ. ν. θυ. ΕἸ]. Ὁ. Μ. ρ. 428. 

1104, ὅς γ᾽ ἐμὲ ---Ἠ]1 86. ἰρϑᾶπη αἰοὶϊς ΟἸοσι8. Μδ]16 ἰρϑῦση ΟὐΙη]οαη 

1η 6 Πρὶῦ ΜΆ]16γ. (Ρυδρῦ, ΧΤ].). ““Οοπβίαῦ ΘΠΟΥΘΡῸΒ. ΟΠογθαΐαβ δ ΘΟΘΠΔΠῚ 

Ἰαυ ββίγηδμι ἰην ΐαββθ, ποᾶὰθ οορὶζαῦὶ ρούθδέ Απὐπηδοιηη (δ γδίιπι; 

ἀοοομαὶ τη ΠΟΥ 6. Δ ΟΥ]οβἰβδίτηο [ππούμπι, ρυδούθυϊθδβθυ Ηοο ΘΙΡῸ Ιοοὸ Ατὶ- 

ΒορῃδΠ05. (θ 88 ἴρβοὸ Ἰοααϊϊαγ, οἷο. --- Ηδθο γοῦρθα ἃρουῦθ δα οΘοιηοθ 1 

ααδὸ ρῥυΐὰθ ἀοοία οταῦ, τοίθσθπα βϑαηῦ; αὐπσπηαθ ΒΔΌΥ]ΟΠΪΟΒ ΠΙΔΡΪ5 

ΤΙΟΠΥ 5118. δοῦοβ 6588 ΒΈΡΤα ὙἹαΘΥΠηπ8, ααΐῃ Πδθύδ! 865 ΤΟΒΡΙοἰαπθαν ἀπ- 
Ὀαπη 6556 ποῖ ρούθϑβί." 

1160. “ήναια χορηγῶν] ἈΠΡΊΪΟΘ, γ ΗΘ η ἀρ γαγίηρ ὕμ 6 ΘΧΡΘΏ 8065 οὗ 

06 Τοπ θῶ [οβύϊν]. οι Ποοῦ ααᾶπάο Τρία! θηβὸβ ἀοοαϊῦ (ΟΙΏΉΙΟ 8, 
αὖ οδίθηθυθ οοπαύι Βουρκίτιβ ἰη Ῥτδοί. δὰ δορί). Ρ. 188. Οὗ, Ὥρπι. 

Ρ. ὅ90. χορηγῶν παισὶ Ζιονύσια. ὅϊο ἑστιᾶν γάώμους, οἴο. Ηΐπο ροδύθδ 
χορηγεῖν ῬΥΔΘΌΘΙΘ ἴῃ ὉΠΙΨΘΥΒΌΙΩ 5ιρηϊῆοανῦ. “ΤΟ 5ι ψαῦον σοπϑύσιιουο 
εϑὺ χορηγεῖν εἷς ---- Ὗ. ΘΧΘΙΙΡ]ὰ ΔῸ ϑοποθιηδηπο οο]]θοΐα ἃ Ι58θι1η 

Ρ. 808." ὉΙΝΏΌ. 
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ἀπέλυσ' ἄδειπνον] ϑ΄ἴπο Θοθπὰ ἀἰϊτηϊβῖῦ. Οἵ, Χοη, ΡΟ]. 4. ἐπιχαρίς, 
τως εἰπόντας ἀπέλυσεν. ῬΙαῦ. Μοτ. Ρ. 1147. ταῦτ᾽ εἰπὼν -- ἀπέλυσε τοὺς 

ἑστεωμένους. ““ΟΠΒΟΥΔΡῚ ογαῦ ἀΥυῇοῖθιι8 υἱοΐαμη, θυμηαιθ δα 55, ΠΤ, 
Ῥτθθοτο. Υ. Απὐρποπύ. περὶ τ. χ." ΘΟΒΗ. Οὗ ῬΡΙαῦ. 46 ρον. Αὐμοη. 0. 
οἱ δὲ χορηγοὶ τοῖς χορευταῖς ἐγχέλεια καὶ ϑριδάχια καὶ σχελλίδας (σχελ. Ὁ) 

χαὶ μυελὸν παρατιϑέντες εὐώχουν ἐπὶ πολὺν χρόνον (φωνασχουμέγους χαὶ 

τρυφῶντας. ΝᾺ. 6018. ἡνίχ᾽ ἂν ψευσϑῶσι δείπνου κἀπίωσιν οἴχαδε. Νοίαξαν 

μοῦ Ιοοὺ Απ μηδ] π᾿ τ ὁποταρίοα βου] οὐ 1Π|ΌΘΤΆ1Π15 ρᾶτοϊτηοπία. ΟἿ, 
ΕΠΡΟΙ. 11. 661. ἤδη χορηγὸν πώποτε δυπαρώτερον | τοῦδ᾽ εἶδες; 

ϑοῖϊιοῖ, ἀπέλυσεν ἄδειπνον: (᾿Ζ2πέκχλεισε δείπνων.) ἀντὶ τοῦ ἀπεστέρησε 
τοὺς μισϑοὺς, οὐδέν μοι ἐχορήγησε. 

1166. ὅν γ᾽ ἔτ᾽ ἐπίδοιμι Οἱ πηδ]τππ 810] Ῥγθοδηθα: τηᾶχίπηδιη ἀ6- 
Ἰϑούα το πμ θη 8586 ροιοθρύσσοβ ραξαηΐ, δὶ 14 βῖβ. οὐ] 5 νἱἀθαηῦ ονθηῖσο; 1ζὰ- 
46. σαρίαηῦ 6588 αὐτόπται. ΒΕ. ΚΙ πη1115. ἔοσθ ᾿παϊοταὰ ἰπηργθοδῦίο οϑὺ 
Ἐᾳ. 928, εὔχομαι δέ σοι ταδί τὸ μὲν τάγηνον τευϑίδων ἐφεστάναι 

σίζον" οἷο. δ 

ἐπίδοιμι] ὙΒοΙη. Μδρ' Ρ. 386. τὸ ἐπεῖδον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ συμφορᾶς 

τίϑεται. Οἵ. ΑΘ50}. δορί, 220, μηδ᾽ ἐπίδοιμι --- στράτευμ᾽ ἁπτόμενον πυρὶ 

ϑαΐῳ. ὅογῃ. Τιὺ. 1087. τὰν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν --- ὥς μ᾽ ὥλεσεν. 890. 
Εὰτ. Μεᾶ. 1418. οὕς μήποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὄφελον 1 πρὸς σοῦ φϑιμέγους 

ἐπιδέσϑαι. 104. ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ᾽ (ἐπ. ) αὐτοῖς μελάϑροις 
διαχναιομένους. Μοπδᾶπά, ΤΥ. 170. εἰ γὰρ ἐπίδοιμι τοῦτο, καὶ (κἂν) ψυχὴν 

πάλιν λάβοιμι. Χοπ. ἀπ. ὙΠ]. 1. 80. εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ 
ὑμῶν γενόμενα δἴο. Ογτ. ὙΠ|. 7. 7. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δι’ ἐμοῦ 

εὐδαίμονας γενομένους, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ δουλωϑέντας. Ὥθπι. 
Ρ. θ170. ἐκεῖνον δ᾽ ἐπιδόντα τὸν υἱὸν ἀποσφαττόμενον κατεπόντισαν. Ῥ. 800. 

πᾶσι βουλομένοις ἐστὶ --- δίχην δεδωχότα αὐτὸν ἐπιδεῖν. ἈπέΙΡΗ. Υ. 79. 
ἐπεῖδον δὲ τὴν ἑαυτῶν πατρίδα ἀνάστατον γενομένην. Τ,Υ5. δᾶγ. ῬΟΙΪ. 4. 
μᾶλλον εἵλετο --- ἀπολέσϑαι ἢ ἐπιδεῖν τείχη χκαϑαιρούμενα. Ἰδβοοῦ. Ὁ. 177. 
τοιαῦτα παϑοῦσαν τὴν πόλιν ἐπιδεῖν. Ρ. 208, ἅπαντας δὲ τοὺς λοχαγοὺς 

ἐπεῖδε διαφϑαρέντας. ῬΙαῦ. ΑἸοχ. 40. δύο μὲν ἐπιδόντα πρότερον ἄπο- 
ϑανόντας. Ἰπιοίδῃ!. 414]. τη6γ. Χ, 1. ὃν χάκιστα ἐπίδοιμε ἀπολόμενον 
ἑλκόμενον οἷο. ΑΘβοῃ, Ο1ο. 261. οὃς ἔδοιμ᾽ ἐγώ ποτε} ϑανόντας οἷο. Ἔτι 
γουίαβ ΑπρΊϊοο γού. Κ΄. Ῥᾷο. 1187, ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ ] δώσουσιν. 

τευϑίδος δεόμενον] τευϑὶς οδὺ ἸΟ]ΪσῸ. “᾿Αββδθδηΐαν Εἰ ρΐβοθβ, ἐθδὺϊ- 
Ὀπ5 Μοίαρϑθη. ἀρὰ Αὐμθη. Υ11. 269 Ἐ. Απαχαπᾶν. ἴθ. ΤΥ, 181 Α. ἘυΡα]. 

1014, ΧΤΥ͂. 022 Ἐ. ὅδθρθ σὰπη σηπίαις ΘΟ] ΠΟὐΪ ΘΟΙΠΠΘΙ ΟΣ παν (ΑΜ ΧΡ. 
ἃ}. Δΐμοῃ. ΓΧ. 408 Ἐ.. βοίαα. 1014. ΥἼ1. 298 Α.)." ΜΌΤ1.. Οὗ, Μοίαρ. ΤΙ. 168. 
δεῖ τευϑίσιν ὀπταῖς. ΜαΪζο ἀαΐθπη ΤΆ ΟΥ οὖ ἀο]οαὐϊου οϑῦ τευϑὲς απδτῃ σηπία. 
Ηοάϊθαὰρ ἴῃ ἀτγδθοία οὐ Τί] ἴῃ οὔ ]α8. βοοδηύαν οὐ ἀββαηθα Ἠΐ ῬΊΒ068. 

ποῖ. τευϑίδος: Τευϑὶς πέμμα πλαχουντῶδες καὶ εἶδος ἰχϑύου ϑα- 
λασσίου. ΥἱἹοῖ. 

1158. σίζουσα)] ΑμρΊΪοθ, ΗΪ5βδῖπρ, Οἵ. Ἐᾳ. 929, τὸ μὲν τάγηνον τευ- 
ϑέδων ἐφεστάναι ] σίζον, οἴο. ΤοΙ]ΘοΙ 4. 11. 806. τὰ δὲ τηγάνια σίζοντά 
σοι μολύνεται. Μαρπού. 1Π. 10. ταγηνίας -- χλιαροὺς σίζοντας. ΑἸοχ. 
ΠῚ. 471. ἐπὶ τὸ τάγηνον σίζον. Α ὯΝ 

“- 
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πάραλος] πάραλον αἰοΐατη νυ] ῬΔΙτηθΥΐ5. (Εχοτο. Ρ. 723.)}, απο ὁ τηδιΐ 
γϑηϊῦ. Πραάθ, ῬΤΟΡΘ 5816 1) δα] 06η8 (παρὰ τοὺς ἅλας χειμένη), 
Θα] 5816 ΔΡΟοΟΒΙύδ. ΑἸ]Παβῖο δαύθμη οϑὺ δα ὑγγθυθ πὶ ΡῈ ]1οᾶτη Αἰ θη ΐθη- 

5πη| Πάραλον ἀϊοΐαπι. Υ͂. Αν. 1204. Το. 1. 38. 77. Χρη, Ἠδ8]]. 11. 1. 28. 

ΤΠ. 2. 2. ΥἹ. 2. 8. οὔθ. Θ1πη116 οοπηροβίθπιη χκάϑαλος παροὺ Ροβίαϊρριιβ 

ΤΥ. 618. χάϑαλος, κάτοξος, χναυστιχὸς, προσχαυστιχός. οὐ ὈΙΡΗ. ΤΥ. 381. 
Οἷ, 610. ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανϑρακίδες ὦσι παραχείμεναι. 

Θοϊιοῖ. σίζουσα: ᾿“ντὶ τοῦ ζέουσα, (ὡς ἐπὶ τηγαγνιζομένης), ποιὸν ἦχον 

ἀποτελοῦσα. καὶ Ὅμηρος [0ἅ. 1. 394. “ὡς τοῦ σίζ᾽ ὀφϑαλμός." πάραλος 

δὲ ἀντὶ τοῦ παραϑαλασσία, ἢ ἡ παρὰ τοὺς ἅλας κειμένη. (ἐπεὶ δὲ καὶ 
ἱερὰ ναῦς τῶν ᾿4ϑηναίων Πάραλος χαλεῖται, ἐπήνεγκε τὸ) ὀχέλλοι, ὅ ἐστι 

προσορμίζοι, ὡς ἐπὶ νεώς. 

1160. ὀκέλλοι] ΑΡΡ611αὑὺ. Ῥεγβίδὺ ἴῃ τηθίδρῃογα, αἶα τηοᾶο αἰχογαῦ 
πάραλος: πϑτη ὀχέλλειν ῬΓΟΡΙΪΘ αἰσαηα ἤᾶγθ8. Εθάθη ἔθ γ6. 5θη8ι ἐφε- 
στάναι Ῥοπὶΐαν Ἐκ. 920. τὸ μὲν τάγηνον τευϑίδων | ἐφεστάναι σίζον ---, 

ἘΠῚ 511}1}15 πα ρυθοδίϊο οϑῦ. 

μέλλοντος λαβεῖν] Αογϊδύπιβ ροβῦ μέλλειν Ἰοριθαῦ ργδούοσοα ΠΥ5. 118. 
μέλλοιμι --- ἰδεῖν. Αν, 8607. μέλλετ᾽ -- ἀπολέσαι. ΑΘ50}. ῬτΌπι. 620. 

Ἐπτ. Οὐ. 292, Μοὰᾶ. 393, ΗΙΡΡ. 728. Τρῃ. Τ. 484, 1204. Ιοῃ. 80. 700. 
Υ. ῬοΙ5. δᾶ ΟΥ. 029. Επτ. δα Ηθτδ0]. τ. 117. 

1100, αὐτοῦ --- ἁρπάσασα) Βαταῦω ἃ 1110. Νἧχῃ ρθηϊίγιβ αὐτοῦ 

Ῥοπάογθ υἱάθίυῦ ἃ0 ἁρπάσασα. Οὗ, δὰ δ27, ΝΡ. 982, οὐδ᾽ ἄννηϑον 

τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ σέλινον. Ῥᾷο. 1118. ἀλλ᾽ ἁρπάσομαι 
σφῷν αὐτά. 

1161 ---1179, ΤῸ Πα} 8 Ὑουβι8 τηθίτο ν. ΒΙοηΐου, Ῥυδοῖ, Ῥδο. ρ. δ0. 

1104 5ᾳ. Πδάθιη οομβίσποιο οδὺ 1182 84. Ῥδο. 1248 5ᾳ. Εὰ, 609, Οἷἃ, δὰ 

Αν. 47. 

1104, ἠπιαλῶν] ΗἩθδγομΐαΒ, ἠπεαλῶν᾽ διγῶν" τὸ γὰρ πρὸ τοῦ πυρετοῦ 
ῥῖγος, ἠπίαλόν φασιν. Νοδίθυ βθοιηαϊβ. Τ ΘΒ ΟΡ ΠΟΥ Ζιιδὶ8 ρα 50}}0], 

δα 68ρ. 1038, ἅμα δ᾽ ἠπίαλον πυρετοῦ προδρόμον. ἘΤΙΜ. ΤΊπιδθι5 Ρ, 184: 
ἠπίαλος" ὁ διγοπύρετος. 

ϑοῖιοῖ. ἠπιαλῶν γὰρ: ᾿ἀντὶ τοῦ διγοπυρέτῳ περιπεσών. (ἠπέαλος γὰρ 
χυρίως ὃ μετὰ δίγους πυρετός. ἠπιαλῶν δὲ εἶπε καὶ βαδίζων ἀντὶ τοῦ 

ἠπιαλοῦντες καὶ βαδίζοντες (ἠπιαλοῦντος χαὶ βαδίζοντος, 80. αὐτοῦ, Μοΐη. 

Ἐτ. οομῃ. ΙΥ̓. 625.) ἀντὲ τοῦ βαδίζοντα χατὰ τὸ ἀρχαῖον σύνηϑες, ὡς 

(οι. ὅποη. ΙΥ̓. 6025.) “τὴν ἐρωμένην ἔχων᾽᾽ ἀντὶ τοῦ ἔχοντα. Ἐν. ἵππα- 

σίας δὲ ἀντὶ τοῦ ἱππικῆς, ὡς ὄντος αὐτοῦ ἱππέως" καὶ γὰρ ἕως ἑσπέρας 

διατρίβουσιν ἐν τῇ δοχιμασίᾳ οἱ ἵπποι. Ἶ 

1100. ἐξ ἱππασίας] ὅ6801: ὡς ὄντος αὐτοῦ ἱππέως. καὶ γὰρ ἕως ἑσπέ- 

ρας διατρίβουσιν ἐν τῇ δοκιμασίᾳ οἱ ἱππεῖς. 

1166. πατάξειε --- αὐτοῦ --- τὴν κεφαλήν] Οὗ, Άδη, 160, πατρὸς γνά- 
ϑον ἐπάταξεν. Αἴποη. Χ. 480. μεϑυσϑεὶς πολὺ χαὶ πατάξας. 

1167. ᾿Ορέστης μαινόμενος] Ηππο Οτθοβύθπι, ααἱ ογδὺ ποούισμιβ σταβδῶς- 
ἴον, αἰοϊῦ ἔπγθπύθμη ααϊῶ ΘΟΙΏΤηιηΠΘ. ΠΟΠ8 Πδρθῦ ΟΠ ΑΡΘΙΠΘΙΠΠΟΠΪΒ Π]10, 

ααθπ ΒΌΤδΘ οχαριαχτιηῦ, αὖ πούμπη οΧχ ὑγσαρ θα 115. Ῥυορύθυ τηδύσγὶβ οαθθπ). 
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Ἐππᾶομη ρυδββδίουθη γοοᾶῦ ΠΘΙΌΘΙ ἴῃ ΑΥΐθὰβ νυ. 1490. εὴ γὰρ ἐντύχοι 
τις ἥρῳ τῶν βροτῶν νύχτωρ Ὀρέστῃ, γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πάντα 
τἀπιδέξια. ΒΕ. Ηΐο Οτοβίθβ, ΤΙποουαῦβ Π]Ϊὰ85, ποοῦπ ῬΓΟΡΎΘΒΒΟΒ. Θχίγδ, 

ΓΘ. Πομηΐπθ5 (ἀν. 496.) ᾿πβϑηΐϊδηὶ 511 π]8 8 γϑϑϊθιι8 ΒΡΟΙ] ΤῸ ΒΟ] δῦ. 

Μοιποσδίαν οἰΐϊαπι ἀν. 712. Οἵ. Βυϊᾷ, ἴπΠ Ὀρέστης οἱ Βομβοῦσι. Μοΐποῖ, 
ΕὙ. οι. 11. 490. 601]. 1. 492. ᾿ 

μαινόμενος] Ὁΐ 1116 ΘΟΡἼΟΠΙΘΠ ΑΡΔΙΠΘΙΊΠΟΠΪΒ5 Π]Ϊα5. Ρ]αῦ. ΑἸο. 11. 189 Ο. 
παιομένους χαὶ βαλλομένους χαὶ ἅπερ εἰώϑασιν οἱ μαινόμενοι διαπράτ-. 

τεσϑαι. ῬΙαύ. Ῥοιαρ. 86. ϑαυμαστὸν --- ὅτε μὴ λίϑοις βάλλει τοὺς ἀπαν- 
τῶντας ὑφ᾽ ἡδονῆς μαινόμενος. 

ϑοῖιοῖ. τῆς κεφαλῆς Ὀρέστης: ᾿“ττικῶς ἀντὶ τοῦ τὴν χεφαλήν. ὁ δὲ 
Ὀρέστης οὗτος προσποιούμενος μωρίαν τοὺς παριόντας ἀπέδυεν" ἦν γὰρ 

λωποδύτης. (ἢ πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν ἀντὶ τοῦ ὁ μαινόμενος. πέλεϑον δὲ 

βῶλον). 

1170. πέλεϑον] Οἵ, Ἐπο]. ὅ96. ἀὉϊ πιπὸ Ἰοοῦτα δά αποῖῦ 5680]. Αὐοαχῃ 
πέλεϑος, νυϊρατα σπέλεϑος 6586 ἀοοοῦ Μορυὶβ Ρ. 8510. Ηδρϑπιοη ΤΠᾶβὶαβ 

ἃΡ. Αἴμβθῃ. ρ. 6095 ἢ. ἐς δὲ Θάσον μ᾽ ἐλθόντα μέγα χράζοντες ἔβαλλον 
πολλοῖσι σπελέϑοισι (βώλοις ἠδὲ λέϑοισι ὁ0π). 98 0005. Απίπη. ἴπ ΕΓ. 

Ρ. 111.), καὶ ὧδέ τις εἶπε παραστάς. ῬΟ]]. Υ. 91. λέγουσι δὲ καὶ τῖλον 

χαὶ πέλεϑον χαὶ σπατίλην (Ραο. 48). ΟὐπΐδοΥ ποβίσαπι Ρ 61] οἷ. 

1172. τὸν μάρμαρον] ὅϊο ἴδοοῦθ αἰεῖϊῦ τὸν πέλεϑον ὑπ Δ] πβίοπο δὰ 

νου μαρμαΐίρειν ΒΡΤΘ πάθτο. ΟΥ, Ἤοηῃ. 1]. π΄. 7834. ἑτέρῃφι δὲ λάζετο 
πέτρον ] μάρμαρον ὀχριόεντα. μ΄. 880. Οἀ. ἐ.498. μαρμάρῳ ὀχριόεντι βαλών. 
Επτ. ῬΠοθη, 668. ὃν -- Κάδμος ὥλεσε μαρμάρῳ οἷο. 1401]. λαβὼν δ᾽ 

ἀφῆχε μάρμαρον πέτρον. ὙΠΘοΟν. ΧΧΊΙ, 211, χερῶν δέ οἱ ἔκβαλε τυχτὴν 

(τυχτὸν Ὁ) ] μάρμαρον. ΑὨΡΊΙΟ6 τραᾶδβ ἢ 6 581 η1π 9 ΤῊ. Ὶ 

1172. ἁμαρτὼν βάλοι Κρατῖνον] Τιγ5ῖα5 97, 9. ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν ἡμυνά- 

μην ἐνστὰς, ἔβαλλέ με λίϑοις" καὶ ἐμοῦ μὲν ἁμαρτάνει, ᾿Δριστοχρίτου δὲ, 
ὃς παρ᾽ ἐμὲ ἦλθε μετ᾽ αὐτοῦ, βαλὼν λίϑῳ συντρίβει τὸ μέτωπον. 

1173. Κρατῖνον͵] Οἱ ποοίϊναρτιβ δ] θυ, 1η01118, οὖ απ ἀπθῖθ οοιηρεϊ 

ἰδ αἰα 6. ΘΟΥΡΟΙΪΒ οὐαῦ: (0 ΔΡΟΪΟΥ οδὺ ἴῃ θὰπὶ ἤδθο ἱπηργοοδίίο, 6 60 

οἵ, δα 849, ΕἸηρΊταΙ 16, ΟΡΙΠΟΥ, μοιχὸς 6880 νυχτοπεριπλάνητος (204). 

“ΟΠΟΙῸΒ ΤΌΥΒΒ δ ῬΥΟΒΟΘΗΪΠΠῚ 856 οοηγογύϊ." ΜΌΤΠ,7,. 

ϑοῖιοῖ. βάλοι Κρατῖνον: Παρ᾽ ὑπόνοιαν λέγει Κρατῖνον οὐ τὸν ποιητὴν, 
ἀλλά τινὰ ἕτερον ἀλαζόνα χαὶ ϑρασὺν (καὶ μαινόμενον) χαὶ μέϑυσον. 
(βάλοι οὖν, φησὶ, τοῦτον, ἵνα πλείοσι χαχοῖς περιπέσῃ τυπτόμενος ὑπ᾽ 

αὐτοῦ.) ἐὩΝ 

1174 54. Ναποϊαῦ Δ] 14 18. Τιδιηδ τι 6586 γα] πουδύππι Ἰπούαιιθ αὖ πΘ008- 
βασία, δ γα]πι8 ἈΠ ρα πατη ραγθηΐασ. ΜῸχ ἀθίπᾶθ ἴρ8θ ἃρρατοῦ οὗ ἃ 
ΤΙΘΔΘΟΡΟΙ 6 ροβίθα τἰἀθῦαν, “Ῥοβίσομπηια ὀοιημοοϊαθ ΡδῚ5 ἱπ ἱταροοᾶϊδο 

ἔουτηᾶπι τοάδοία δῦ. Αἀγθηϊξ ππηξϊιβ παισαξασιβ αἱ δοοϊουϊξ, ργοαϊδ 

ΥΪΒΘΥ Τιδιηδόμτι5 ΠΘΌΙ ΠΟΙ ῬΘΙΘΠ5, ἤθᾶπο ἀθοϑῦ βο]θημθ Ἰὼ ώ, 981 γ01- 

Β] 1174 ἐγδρίοιβ οϑῦ ἀἰοθμαϊ οο]ου, Νοαπο δμῶες οοπιοθᾶϊδθ οβὺ (οἷ. 887), 

ΠΘαῸ6 Βυηὐαχὶ8Β (8 Π| ἶο ΠΔΌΘΠλ8. νου θοσαχη." (ΒΔΚ}.) 
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ὦ δμῶες ---Ἴ Ὗοχ ἰταρίοα. ΟἿ, 887. Τιγβ8. 200. γυναῖχας, ἃς ἐβόσχομεν ] 
χατ᾽ οἶχον ἐμφανὲς χακόν. Ἦοπι. Οἄ, δ΄. 717. πολλῶν κατὰ οἶχον ἐόντων. 

ϑοῖιοί. (ὦ διιῶες: Κορωνίς. εἰσέρχεται γὰρ ὁ ὑποχριτής. καὶ ἔστιν ἴαμ- 

βεῖα τρίμετρα καταληχτικὰ ις΄.) 
1175. ὕδωρ --- ϑερμαίνετε! Οἵ, Ῥαο. 848. καὶ ϑέρμαιν᾽ ὕδωρ. Ῥδη. 1339. 

ϑέρμετο δ᾽ ὕδωρ. 
χυτριδίῳ] Οἵ, ΑἸοχ. Π1. 494. τέτταρα | χυτρίδι’ (χοιδάρι᾽ Ὁ) ἀχράτου. 
1176. ὀθόνια] ΟΥ, Βν. 169. τοὐθόνιον. προπέπταται. 
χηρωτήν] Οοταύππι, γα] π 8. οατδη 5. ἰάοηθατη. ΑΠΡΊ1ο6. οοΥῦθ. 

Αγθύαθιβ ἀθ αν. Μορ. ΛΔουῦ. ΠΠ|. 4. δοδένῃ κηρωτῇ. ῬΟ]]. Χ. 160. Ταῦΐον 

τη ἀπ ΤῊ] ΘΌΤΘῚ τϑοθηδϑούασ ΕὟ. 9090, 1, ξυρὸν, χάτοπτρον, ψαλέδα, 

χηρωτὴν, λίτρον. 
ϑοῖοῖ. (ὀϑόνια: Τὰ λεγόμενα παρὰ ἰατροῖς λυχνώματα.) 

1170. ἔρι᾽ οἱσυπηρά] 1. 6. 5Βιοοἰάα. Εδῦ οπἷπι οἰσύπη Ἰᾶπιἃ Βπισοϊᾶδ, 

ποπάπτη ΒΟ τα ι5 Ρυτραία. Ἠοτγοῦ. ΤΥ. 187. οἱσύπῃ (8]. οἴσπη) προβάτων 

χαίουσι τοὺς φλέβας. ΟἿ, ΗΡρΡοοΙ. ἀ6 τπ]οον. Ρ. 881. εἴρια οἱσυποῦντα 

(1. οἱσυπόεντα) κατεξασμένα μαλθακὰ ἐπιδῆσαι. Τϊοβοουϊα. 11, 184, 720. 

εἴριον οἱσυπηρόν. ΤΠΘΟΡμαπ. Νοηπ. Ερις. 252. χηρωτὴ ἐξ οἱσύπου --- 

ὠφελεῖ. Οοηΐον οἱσπωτὴ, Οταϊίη. 11. 41. Αρπᾶ Ηἱρροογαύθμη ἸΘρῚ εἴριον 
σινηρὸν, πινόεν, πινῶδες, οἱσυπόεν, οἱσυπῶδες τποποὺ ΜΠΓΟΠ811. “Τδπὰ 

δποοϊᾶα πιραϊοαπηθηΐιμη ἃρυὰ Οτᾶθοοβ πιᾶρηΐ δοϑυϊπηαθιμι. (Οὐ, ὙΥ̓65561. 

δα Ἠογχοῦ. ν». 393, 42." ΜΌΠ1.. 
λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν] Απρ]οο, ἂἃπ ΔΠΚΙ6-θ δ η ἄδρ᾽0. ΟΓ, ὅ50. 

σχορόδων ἐλαῶν χρομμύων ἔν διχτύοις. 489. 540. 
λαμπάδιον] 86801: ἐπιδέσμου εἶδος. Ἡδθβγοίαβ, λαμπάδιον" τὴν 

λεπτὴν κειρίαν ἣ ἐπιδοῦσιν. ῬΟΙ]. Χ, 149. Τῖο (58. ὅ8, 8, 8. ΟὐΠδοτοιῦ 
ἀαύθηη γοῖρῶ λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. ΑΠΡΊΪοΘ, ἃ Ῥαπᾶδρο ὕο ὈΪπα 

γτοιπαὰ ὑμ6 ΔΠΚΙ6. 5'ἴο βᾶρτα 4890. πιλίδιον περὶ τὴν χεφαλήν. 

ϑοοῖ. (λαμπάδιον: Οἱ μὲν τὸ λεπτὸν ἐρίδιον, οἱ δὲ ἐπιδέσμου εἶδος, 

οἱ δὲ τὸν νάρϑηχα τῶν ἰατρῶν τὸν ναρϑηκχίζοντα τὸ σφυρόν. οἱ δὲ τὰ 
ἔμμοτα. οἱσυπηρὰ δὲ) δύπου πεπληρωμένα. οἱσύπη δέ ἐστι τὸ διαχώρημα 

τῶν προβάτων. Ἀ. (λαμπάδιον δὲ χαταδέσμου εἶδος. περὶ τὸ σφυρὸν δὲ 

περὶ τὸ ὀστοῦν τὸ χάτωϑεν τοῦ γόνυος. χάραξ δέ ἔστι ξύλον ἐν ᾧ τὰς 

ἀμπέλους δεσμοῦσιν ὥστε ἵστασϑαι χαὶ μὴ πίπτειν εἰς τὴν γῆν.) 

1178. Οὗ ΤΊναο. ΥἹ. 101. ὁ “άμαχος --- ἐπιδιαβὰς τάφρον τινὰ καὶ 
μονωϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων τῶν ξυνδιαβάντων ἀποϑνήσχει αὐτός τὲ καὶ πέντε 

ἢ ἕξ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ. 
1179. παλένορρον] Β Θύγ οὐβα τη. Δαγνθυ ΙΔΠΠΟ᾽ Ῥοβιθαπι, αὖ ἄνψορρον 

(ΤΉ θοον. ΧΙΥ. 40. ἄψοῤρον ταχινὰ πέτεται οἷο. ὅορΡῃ. ΕἸ. 58, 1480. ΤΥ. 
902.). Οὗ, Ῥμὶθίαοι. οοπι. Π|. 206. ἄπιϑ᾽ ἀμπαλίνορρος (-ορος γ]ρ.. 
Εοτπιὰ παλίνορσος ο5 Ηοπ. 1]. γ΄. 38. Αθβοῖι. ἂρ, 159. 

ἐξεχόχκισε! Ὁ 15] οοαν. Απρ]ϊοθ, μῶ5 βρυδὶ ηθ4, αϊβδ] οοοὐοα. ΟΝ, 

Τ,γ8. 3604. 448. Ῥαο. 68. Νίοοπι. 1Υ. ὅ87. ΟΟΠΟΣ ν. ἐχποκίζειν, ΤῊ. 67, 
ϑοῖιοῖ. παλένορον ἐξεχόχκισεν: (᾿Εχτραπὲν τῆς ἁρμονίας ἤχησεν.) παλι- 

ψόρμητον. (ἐξεχόχχισεν) ἀντὶ τοῦ ἐξέβαλεν, ἐξέχλασεν. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 

τῶν χκόχχων. ϑέλει δὲ εἰπεῖν ἔκλασεν τὸν πόδα. Ἐ. 
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1180. τῆς χεφαλῆς κατέαγε] Νούιβ Αὐθοίδιηπβ, Οἵ, ὕβρ. 1428. χαί πως 
κατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα. Ῥδο. 71. ξυνετρίβη τῆς χεφαλῆς καταρ- 

ρυείς. ῬΙαῦ, αοτρ. 469 Ὁ. χἄν τινα δόξῃ μοι τῆς χεφαλῆς αὐτῶν κατεα- 

γέναι δεῖν. ἘΠΡΟΙ]. ΠΠ|. 669. οὐ γὰρ χατάξει τῆς κεφαλῆς τὰ δήματα. Οὐτῃ 
δοοαβδέϊνο Πθτη. Ρ. 1268, τὴν χεφαλὴν --- ἢ ἕτερόν τι κατεαγέναι. φήσομεν. 
Απᾶοο. 46 τηγϑύ. Ρ. 20. ἔπεσον χαὶ τὴν κλεῖν συνετρίβην καὶ τὴν κεφαλὴν 

χατεάγην. ἸΒΟΟΙ. Ῥ. 381, ἡτιῶντο τὸν Κρατῖγον συντρῖψαι τῆς χεφαλῆς 

αὐτῆς. ΤΉΘΟΡΗΓ. ΟΠμδγ. 27. πεσὼν τὴν χεφαλὴν χατεαγέναι. 1,Υ8. Ρ. 144. 

γ. Το. Μ. ρ. 490. Ῥίοτβ. δὰ Μορυΐῃ ρ. 2935. Ἠθπβύ. δᾶ 1πιοῖδη. 1. 4190, 

Οὗ οὔϊδιη ἔπιν, Ογοὶ. 085. τὸ χρανίον [ παίσας (]. πταίσας) χατέαγα. 

περὶ λίϑον πεσών] Οἵ. 1218. εἰλιγγιῶ χάρα λίϑῳ πεπληγμένος 

1181. Τοργόν᾽  ΟΟΥΡΌΠΙΒ ἴῃ ΟἾΥρθῸ ἱπηδρίποιῃη. Οἷ. δ74, τίς Τοργόν᾽ 
ἐξήγειρεν ἔχ τοῦ σάγματος; 

ϑοῖιοῖ. καὶ Γοργόν᾽ ἐξήγειρε: (Παρ᾽ ὑπόνοιαν. ϑέλων γὰρ εἰπεῖν ὅτι ἀπὸ 
τῆς πληγῆς χκονδύλην ἐποίησεν αὐτὸς ὁ Ἰάμαχος ἔφη Γοργόνα ἐξήγει- 

θεν.) ὡσεὶ ἔλεγεν, οἴδημα ἀνέστησεν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς. 

1182. πτίλον --- πεσόν] ῬΙὸ πτίλου πεσόντος. Ῥϑ΄ πλ1Π1|8. ποπηϊπαύνὶ ρθη- 

ἀθηθβ βίνθ ΔΡΒοϊα ϊ θχθιηρ]α βαπὲ ΑΘ. 1160 54. ΕῚ. 509, ἀλλὰ τὸ στρόφιον. 
λυϑὲν 1 τὰ χάρυά μοὐξέπιπτε. Ῥαο. 1248. ἔπειτ᾽ ἄνωϑεν ῥάβδον ἐνϑεὶς 

ὑπόμαχρον, 1 γενήσεταί σοι τῶν καταχτῶν χοττάβων. Ῥ]. 2:11. Ἄδῃ. 1487. 

Ιου ἴοσθ ΤΉῦο, ΤΥ. 12, χαὶ πεσόντος αὐτοῦ --- ἡ ἀσπὶς περιερρύη. 
(κατερρύη Ῥ) ἐς τὴν ϑάλασσαν. 

χομπολαχύϑου) Οἷ, δᾶ ὅ89. 

ϑοῖοῖ. πτίλον δὲ τὸ μέγα: Ἔπαιξε πλάσας ὄνομα ὄρνιϑος" (διὰ τὸ 
χομπηρὸν τοῦ “αμάχου. γράφεται δὲ οὕτως" πτίλου δὲ τοῦ μεγάλου 

πεσόντος ἐς τὰς πέτρας δεινὸν μέλος ἐξηύδα ὁ “άμαχος. ἢ πεσὼν πρὸς 

ταῖς πέτραις ἐϑρήνει τὸ μέγα πτίλον, ἄλλως. πτίλον μέγα λέγει τὴν 

περιχεφαλαίαν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ πτεροῦ. οὐ γὰρ τὸ πτερὸν πεσὸν 
εἷς πέτραν ἤχησεν, ἀλλὰ τὸ χράνος ἐκ χαλχοῦ χατεσχευασμένον. ὑδρορρόαν 
δὲ ὕφαλον πέτραν, ἢ τὸ μέρος τῆς στεφανίδος δι᾽ οὗ τὸ ἀπὸ τοῦ ὄμβρου 

ὕδωρ συναγόμενον χατέρχεται, ἢ ὁ στενὸς τόπος. λέγεται δὲ καὶ ὑδρόρροια, 

ὡς τὸ (π46 3) “οἱ δὲ εἰς τὰς ὑδρορρόᾳς ἰτέτυις αὐτοὺς (αὑτοὺς δαῦ 

ἑαυτοὺς ὃ) διὰ τούτων ἐσώζοντο εἰς τὰς ναῦς" 

1188 ---1185, “ΗΙ νϑυβὰβ οὖ ἔογίαββθ 1186--.-1189.ὕ Ῥιοα Δ δοπεϊῃοηΐ: ἣ 

(Β4Κ}.) 

1183, δεινὸν ἐξηύδα μέλος] Οογτὶσοημάσπμῃ, πὶ ἴϑ]]ου, δεινὸν ἐξηύδησ᾽ 
ἔπος. Οἵ, Ἐπὶ. ΗΐρΡρΡ. 1289. δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν κλύειν. 

1184. 1186. ὙοΥβαβ ὑγαρὶοὶ ΟΟ]ΟΥΪ8. 

1184. ὦ χλεινὸν ὄμμα] Ο ἱποὶγ πηι Ἰὰπη θη (8θι ἀθ 0885) 1 ΘΌΤΙΩ. 
Ηοο πομηΐπθ ρἰπηδηη ἰβύαπη (πτίλον), ἰδηαιδῃι Ῥἰρμ8. ΟΥΙΒβίπηππη, 8110- 
αὶ βηρίθαν ΠΘΙῸΒ που] θιιημᾶπβ, ΤΎΔΡΊΘΟΥ ΠῚ ΒΘΙΙΏΟΠΘΠ) παρῳδεῖ, ἃρυᾶ, 

408. ὄμμα δυδαοὶ 5604 Θ᾽θραηθ! τηθίδρμοτα βᾶθΡ6 Ῥομϊξαν ργῸ 60 αποᾷ 

δηΐτηο γοϊαρίαξθιη αἰϊουῦ οὐ απδβὶ ᾿πθθπὶ Δ ππαϊῦ; ἀπᾶθ γα]οῦ 58 006 ἷ. 4. 

μέλημα, στέργηθρον, ἀθ]ϊοῖα 6. Υγ0] οατῶ, ΑπρΊοο ἃ 6116} ῦ, ΑΘΒ0Π,. 
Ομο. 2330. ὦ τερπνὸν ὄμμα. ϑορῃ. ΑἹ. 966. ὦ φίλτατ᾽ «ἴας, ὦ ξύναιμον 
ὄμμ᾽ ἐμοί. ῬΆΪ]. 171. σύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων. Τγδοῖ.. 204. ἄελπτον ὄμμ᾽ 
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ΙΝ ΑΟΉΗΔΛΕΝ. Υ. 1180 ---1191. 448 

ἐμοὶ 1 φήμης ἀνασχὸν (1. 6. ἀνατεῖλαν) τῆσδε νῦν χαρπούμεϑα (01 

ὄμμα φήμης τῆσδε τοαάαπ, {Π15. ΘΗ ΠγΘπ]πρ᾽ π6 75). Ἐπ. ΤΡΗ. 1. 220. χλει- 

γὸν ὄμμα τῆς σωτηρίας ] λαβόντες. Οτοϑῦ. 1048. ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν 
ἥδιστόν τ᾿ ἔχων τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄμμα (νυ]ρ. ὄνομα) καὶ ψυχὴν μίαν 

(1. 6. ΒΎοοῦ ΒουΤο8 ΟΥ 700 ὕο γοῦγ 5ἰβύθυ). 1080. ἀλλ᾽, ὦ ποϑεινὸν 
ὄμμ᾽ (γα]ρ. ὄνομ᾽) ὁμιλίας ἐμῆς. Ῥιπᾶ. Ῥ. Υ. 75. πύργος ἄστεος ὄμμα τὲ 

φαεννότατον ξένοισι. ΕἘοάθηη 56η8ι τηθα ΠΟΥ 60 ἀϑασραῦιῦ φάος φῶς 

1ᾳχ. Ηοπι. Οά. π΄. 28. ρ΄. 41. ἦλϑες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος. ῬΙπᾶ, 
Ἰβίμμι. 11. 24. ἄνδρα --- ᾿χραγαντίνων φάος. ὅορῃ. ΕἸ. 1224, ὦ φίλτατον 

φῶς. Ἠϊο 5ἰρηϊἤοαγθ ροϊοβὺ ὄμμα οὐϊδπι 50 9 οὐδ Θὰ τη, ΑΠρΊο0 ὁ] οὐ 

οὗ 5Β'σμῦ, οὈ]7 600. 
πανύστατόν σ᾽ Ἰδών] Οἵ, ϑορῃ. Α]. 808. χαὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεν- 

γέπω ] πανύστατον. 8θ4. τοῦϑ᾽ ὑμὶν «“ἴας τοὔπος ὕστατον ϑροεῖ. ΤΥ. 874. 

βέβηκε--- τὴν πανυστάτην ὁδῶν ἁπασῶν. Αὐϊϑῦ. ΕἾ. 294, χαῖρε, φέγγος ἡλίου. 

1185. λείπω φάος τόδ᾽ Οἵ, Επ:. Η6]. 899. ψαύω, ϑανόντος σοῦ τόδ᾽ 

ἐχλείψειν φάος Α680}. ΕἸ. Ὁ. πάλιν γὰρ ἵχουσ᾽ (ἥχουσ᾽ δῦ ἥξουσ᾽ 7) ἔχ 

σχότου τόδ᾽ ἐς φάος. 

οὐχέτ᾽ οὐδέν εἰμ᾽ ἐγώ] Οἵ, Ἐᾳ. 1248. οἴμοι καχοδαίμων, οὐχέτ᾽ οὐδέν 

εἶμ᾽ ἐγώ. ὝοΒρ. 997. οὐδέν εἰμ᾽ ἄρα. Ἐπ. ΑἸο. 8587, ὡς οὐκέτ᾽ οὖσαν 
οὐδέν. Ἰοπ. 727. ΑΙο. 250. Απᾶγ. 717. Ηογν. 085. Η6]. 1194. Ηθο. 411. 

ΒΌΡΙ. ΑἹ. 857 54. 

1187. ξυναντᾷ Οἷ,. 1210. τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. 

1188. λῃστάς] ὅ0. Βοθοΐοβ, ἴῃ 008 τηΐβδιι5. οὐδῦ Τιϑπηδοθ5 (1077). 

Οὗ Ῥϑο. 449. χε τις δορυξὸς --- ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, } ληφϑεὶς ὑπὸ ληστῶν 

ἐσϑίοι χριϑὰς μόνας. 

χατασπέρχων)] τσ οπ5. ΡΤΟΡΟ]16Π5. ΟΥἮἉ, Το. ΤΥ. 126. Ορρίδη. Ηδὶ. 

ΙΝ. 90. ϑίπιρ!οχ σπέρχειν οδὺ Ἥοπι. 1]. ν΄. 334. τ΄. 817. Οἀ. γ΄. 283. 
γ΄. 22. Ἡοτοᾶ. 1. 82. 1Π|. 72. Υ. 38. Οοπίογ ν. ἐπισπέρχειν. Ηοτη. 1]. ψ΄. 429, 
᾿Αγτίλοχος δ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε 1 χέντρῳ ἐπισπέρχων. Ταιοῖδη. 

Τιοχ. 2. ὁ γὰρ ἀστραβηλάτης ἐπέσπερχε. 
δορί] Οἷ, 1198, δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς. 1220, λόγχη τις ἐμπέπηγέ 

μοι οἷο. ' 
ϑΘοϊιοῖί..« κατασπέρχων: Σπέρχειν σπεύδειν, χαλεπαίνειν, ϑυμοῦσϑαι, 

ἀπειλεῖν, ταράσσεσϑαι. Ὑἱοί. 

1180, ὁδὲ δὲ χαὐτός] ΟΥ. ν5βρ. 1860. ὁδὴὲ δὲ καὐτός" ἐπὶ σὲ χἄμ᾽ ἔοικε 
ϑεῖν. Αν. 1718. ὁδὲ δὲ καὐτός ἐστιν᾽ ἀλλὰ ---. ἘΠ0]. 934. 

1190. ϑ'ῖιοῖί. ἀτταπαττᾶ: Θρηνῶν παρατραγῳδεῖ. χκατεγχάνοι δὲ κατα- 
γελάσοι. (παρατηρητέον δὲ ὅτι ἀντιτίϑησιν αὖϑις ὃ μὲν τὰ ἐχ τοῦ πολέ- 

μου δεινὰ ἅπερ ἔπαϑεν, ὃ δὲ ἅπερ ἔχει ἐν εἰρήνῃ χαρμόσυνα.) 

1191. στυγερά] ΟΥ, 1207. ἘὼπῚ Απᾶν. 110, δουλοσύναν στυγεράν. Ηΐρν. 
177, στυγεραὶ νόσοι. : ᾿ 

χρυερά] Ὗὸχ ττϊοσ. Οἵ, ἂν. 901, 96. Επν. ΒῪ. ΘΟ08, 6. χρυερὰ --- ϑανά- 
του -- τελευτή. Ηοπι. 1]. ν΄. 48. χρυεροῖο φόβοιο. Ἠοδὶοα. Ομ. 152, χρυεροῦ 
ἀΐδαο. Οὐορπδύμῃι ἴουϑᾶῃ οϑὺ Πδὐϊπιη οὐ ἃ 6115. ΤΥΔΡΊΟΙΪ ΘΟ]ΟΥῚΒ ὙΘΥΒΒ, 

αὖ οὐ γν. 1204. 1207. 1212, 1223, Υ, 5080]. 
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1193. δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς] ΟἿ. 1188. οὐ δὰ 1178. 
1106, Αθβομῖπ. 11. 199, πῶς δὲ οὐχ οἰχτρὸν βλέπειν ἐχϑροῦ- πρόσωπον 3 

ἐπεγγελῶντος --; ' 
αἱαχτόν] Τιἃτη 6 ἢ 8 Ὁ116. Οὗ, ΑΘβοι. ϑϑρέ. 846. ἦλϑεὲ δ᾽ αἰαχτὰ πήματ᾽ 

οὐ λόγῳ. Ῥεγβ. 1068. αἱαχτὸς ἐς δόμους χίε. 931. 
1197. ἐγχάνοι --- τύχαισιν] Οἷ 221. Ἐᾳ. 1318, ἐγχανεῖται τῇ πόλει. 

ΝΡ. 1480. σὺ δ᾽ ἐγχανὼν τεϑνήξεις. Τ,γΧ8. 271. οὐ γὰρ μὰ τὴν 4Δήμητρ 
ἐμοῦ ζῶντος (ἐμοὶ ζῶντί γ᾽ Ὁ) ἐγχανοῦνται. ὕ8Β8ρ. 721. ἐγχάσχειν σοι 

στομφάζοντας. ἸΟΟΥ͂, χοὺχ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 1849. ἀλλ᾽ 
ἐξαπατήσεις χἀγχανεῖ τούτῳ μέγα. 

ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν] Οἵ. ΝΡ. 1264. Αν. 1726. 

1198. Ἰυυϊαθὺ Τιατηδοματη αὖ βαρ 1084. Οἵ, ΤῊ. 1185. οἴμ᾽ ὡς στέριπο 

τὸ τιττί᾽ ὥσπερ γογγύλη. 

1199, Κυδώνια] 1. 6. ΟΥ̓ ἀοΠ115 τη8}15 5. Π|1165 (πηδιηϊη88.) ΟΠ ΠΑΥΤΒ Θ01π. Ὁ 

,. 1. 896. Αυδωνίοις μήλοισιν εἷς (ἴσα Μοῖποκ.) τὰ τιτϑία. ΑὐδίδθηθἝιϑ 

Ἐριβῦ. 1. 1, ὡς χυδωνιῶντες οἱ μαστοὶ τὴν ἀμπεχόνην ἐξωϑοῦσι βιαίως. 

18. Θὐθβίομουιβ ΕἾ. ΤΥὕΨ. 2. πολλὰ Κυδώνια μᾶλα ποτερρίπτουν οἷο. 
Τιϑομπίαβ Τὰν. 41. χαὶ μαζὸς (μαστὸς) ἀχμῆς ἄγγελος κυδωνιᾷ. Οταῦθδ5 

11. 248, πάνυ γάρ ἐστιν ὡρικὰ | τὰ τιτϑί᾽ ὥσπερ μῆλον ἢ μιμαίκυλα. 

ῬΆΙΊΘμι. ΤΥ. 19. ῬΟΙΠχ ΥἹ. 47. Κυϑώνια μῆλα, ὡς ᾿Ἰριστοφάνης. Ηῆλα 
τ] Δ Π]Τηἃ5 γοοδὺ ποβύο Τγ8. 165. Εἰοο]. Θ03. Οἷ, ΤΠθοον. ΧΧΎΤ. 48. γοῖ- 
Β11Ὶ1186 οδῇ ὁχ Αυδώγιον (μῆλον) ΘΟΥΓΙΡ ΠῚ 6556. ΠΟΒΕΠΕΠῚ ἐνων τ... αὖ 6Χ 

χυνάγχη ποίη 4 π1Π5Υ. 

ϑοίιοῖ. κυδϑώνια: ᾿Ὡσεὶ ἔλεγε μῆλα, ὅτι παρὰ τὰ ἄλλα ὭΡΑ ἔστιν. 
ἘΠ νος 

1200. ὦ χρυσίω] ΑΠρΊΪοΘ, ΤΥ γᾶ 68, ΠΥ 76} 06185, Ῥαδδ ΤΠ616- 
ὑυ1065 ΟΊ Ρο]]αῦ, οοπύγοοίδηβ ΘΒ 5|Π|1}} οὖ Τοῦ] η8, απ π᾿ ΘΟΠΥΪΨΟ. 

ΒΘΟῸΠῚ Παραργαὺ (ν. 1091.). Οδύθγαπι οἵ,  65ρ. 1858. ἐγώ σ᾽ --- λυσάμενος 

ἔξω παλλακὴν, ὦ χοιρίον (Ὁϊ πιδ]ῖτη ὦ χρυσίον). Τ,γ8. 980. δεῦρό νυν, ὦ 
χρυσίον. εΒρ. 1842. ἀνάβαινε δεῦρ᾽, ὦ χρυσομηλολόνϑιον. 

ϑοίιοΙ. ὦ χρυσίω: Πρὸς τὰς δύο πόρνας λέγει. 

1201. Βεοᾶάο, Παύε τὰϊμϊ, δυτθᾶθ, που β᾽ πῃ ΘΟ] 885 θη θγδ8 οὗ 

ΟΟἸΠ Δ ΘΙ] δ οδΒο 18. Οἷ, ῬΙαπί. Αβίη. Π1. 8. 78. Ῥυθβθπᾶθ δαυτυῖ- 
οα]15; σοι ρᾶΙῖδ [Δ06]11ἃ οἀπ 180 61118.᾿ 

τὸ περιπεταστόν] 80. φίλημα. δ΄. ἀϊοΐαπη ἀπὸ τοῦ περιπετάννυσϑαι. 
Ἡδβυοῆ: περιπετάσας" περιβαλών. 

τὸ μανδαλωτόν] ΔῃρΊΪϊοΘ6. ἃ ὈΙΠΠΙῚΠΡ (Τἰἰ. 011) Κὶ85. Οὗ Ναῦ. δ1, 
χαταγλωττισμάτων (ὄζουσα). ΤῊ. 1381. ΑἸα ΟΒοι]οΣ απ ρόποτᾶ οσαπῦ χύτρα 

(Βππΐο. Π. 850.), σύστομον, δρεπτὸν, ἁρπαστὸν, γίγγλυμος (Ἀπροοᾶ, ΒΘΚΙ. 
γν. 282, 22.), ἐσχνίδες (Ἰξῶδες Ὁ), καταγλώττισμα (ΝᾺ. δ1.), σχιμβασμὸς 

(ΗΠ 65γ.6}.), παιδάριον (Επιβύ. Ρ. 1880.). 
ϑιοϊιοῖ. τὸ περιπεταστὸν χἀπιμανδαλωτόν: Εἴδη φιλημάτων ἐρωτιχῶν, ἐν 

ᾧ (οἷς ὃ) δεῖ τὴν γλῶτταν τῶν καταφιλούντων λείχειν. ἄλλως. μανδαλωτὸν 
δι φιλήματος ποικίλον χαὶ ἡδὺ, ϑηλυδριῶδες, καὶ κατεγλωττισμέφνον.) 

1204. Τταρίοο βουηομο αὐϊαγ, 
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1206. Τὴ 17] Το θη 18 θχοϊαπιδίϊο. Οἵ. γ8βρ. 1385. ἐὴ ἐεῦ (ἡὴ Ἰή Ὁ). 
θα. 105. 

«“Ἰαμαχίππιον] (πᾶδὶ Ὁ Τι ἃ πη ἃ ΟΠ 6 6 4165. ῸΧ οοΙηροβίία ὁχ “Ζ“Ζάμαχος 
οὐ ἑππεύς. - ' 

ϑ'οϊιοῖ. ἱππιχὲ “άμαχε. Ἔ. 

1207. στυγερός] ἘΧΘΟΤ 1118, Δ ΟἸη δ ἢ ἅπ5, οὖ 59 1 6 11χ, δ 61 - 
ΠΠ ΠΟΒ18. ΤΥΔΡΊΟΔΘ νοο68 βαπηῦ στυγερὸς οὗ μογερός. 

1208, ϑοϊοί. τί μὲ σὺ κυνεῖς: Ἔνιοι ἕν βούλονται εἶναι, ἵνα ἢ ὁ 46- 
μᾶχος λέγων πρὸς τὸν “ιχαιόπολιν τὸ τέ μὲ σὺ κυνεῖς, τί μὲ σὺ 
δάκνεις" ἵνα ἢ τὸ χινεῖν ἀντὶ τοῦ σαίνειν. ὡσεὶ ἔλεγε, τί μου καταπαί- 

ζεις χαὶ λυπεῖς με, ὦ 4Διχαιόπολι. ᾿ 

1209. τέ μὲ σὺ δάχνεις ;) Μογβίπποῦ]ὰ8 τηθυθύσίοβ Οδου]δη 5 ἀἴοθυο νἱ6- 

ὑὰν. ΟἿ, Τμιοίδῃ. ἵπι0. 82, δάκνει ἐν φιλήματος σχήματι. 
1210. Οὗ Τγγ8. 780. τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα τὴς ἀμοργίδος 1 ἣν οἴο. 

ῬΙ. 1044. τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος ἧς ὑβρίζομαι. Αν. 148. ΑἸοχ. οοτη. ΠΠ. 

422, ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ χαχῶν. Ἐπτ. Απᾶτ. 1179. ὦ σχέτλιος παϑέων ἐγώ. 
 ΙρρΡ. 1407. δυστάλας τῆσδε συμφορᾶς. ΑἸο. 701. βορ. Οφα. Μὰ. 1405. 

ξυμβολῆς βαρείας) ΟΥ. 1187. Ἡοτοά. ΙΧ. 77. ὕστεροι ἥχουσι τῆς συμβολῆς. 

ϑοϊιοῖ. (τάλας ἐγώ: “]Πιπλῆ περίοδος δεχάκωλος, ἧς τὸ πρῶτον ὅμοιον 

τῷ πρὸ αὐτοῦ, δίμετρον ἀχατάληχτον, τὸ τρίτον Ἰαμβικὸν ἐν εἰσϑέσει, 

τὸ τέταρτον ἐν εἰσϑέσει Ἰαμβικὸν ἡμιόλιον τὸ πέμτιτον Ἰαμβικὸς στίχος.) 
1211. ξυμβολὰς ἐπράττετο] Τκιαϊῦ ἴῃ ΠοΟΙΠΟΗ γΙἷὰ ψοοΐβ. ΤΠ Δο 18 (6 

οομῆϊοῦπ Ἰοαπιθθαύιν; ᾿ἰβέθ 46 βυπι 0115. δα οοπγίνί αι: οὖ ργορίθγθα ραΐαῦ 

ΘΠ ΘΙ ἀ6 ΒΥΠ001ὰ ααΐδ, ΟΠ) Οχί ρου ἃ ἴρ80, ποη ρούιοιιῦ θᾶπι 

ἄλγο. ΒΕ. Τλιαϊῦ ἴπ διηθὶριίίαῖθ γοοῖὶβ, αὰᾶθ οοπῆϊοθιμη οὐ βΒυπθ 0188 

βρη Ποαῦ, ἰὰ δῦ ρϑοισπὶαβ απο ΘΟ] οὐ θα π αν Δ Ὁ 118 4] ΘΟμπηπηηΐ Βαμα 

οὐαπῦ ἀπῶ οοθηδίιτι. Νοΐαβ ἀπίῃ Ειϊββοῦ ΒΥΠΊΒΟ]απὶ ἃ Δ] α 0 ΟΧΙρΘ ΓΘ 

αυἱ δ 8016 Π|π6 ΟΟΠΥ γ πὶ, αἰ ]1ὰ ἴῃ οβῦϊβ ἀρὶίαθαπίαν, ἐαἰϊδβοὺ αν αύαβ. 

ΠΤ Ρ αἱ ὀχβίδπῦ ἤδπο ἴπ τθῖὰ Επιθ}11 ΘΟμΪοἱ γουβὰβ ρα Αὐμθη. ΥἹ. Ρ. 239 Α. 
ὁ πρῶτος εὑρὼν τἀλλότρια δειπνεῖν ἀνὴρ 1 δημοτικὸς ἣν τις, ὡς ἔοιχε, 

τοὺς τρόπους" ] ὅστις δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἢ φίλον τιν᾽ ἢ ξένον | χαλέσας, ἔπειτα 

συμβολὰς ἐπράξατο, 1 φυγὰς γένοιτο μηδὲν οἴχοϑεν λαβών. ΒΒΌΝΟΚ. 

1)0 5Β0Π|00118 οἵ. Αἴῃθπ. ρ. 68. Ηοπι. Οἁ. α΄. 2260. εἰλαπίνη ἠὲ γάμος, 
ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν. Ἠρθδὶοάα. Ομ. 722. ΑἸοχ. Π]1. 425. ἀπὸ 

συμβολῶν ἔπινον. 501]. δεῖπν᾽ ἀσύμβολα. ῬτογοΙθ. ὡρια 56}0]. ΤΉΘΟΟΥ. 

ὙΙ]. 24. ὅστις ἐπὶ δεῖπνον ὀψὲ χληϑεὶς ἔρχεται ] ἢ χωλός ἔστιν ἢ οὐ 

δίδωσι συμβολάς. Τιιοῖὰπ. 16χ. ὁ. Τοτοπῦ. Ππη. 111. 4. “αὖ 46 5Υ1 0015 
ΘΒ 8618." ᾿ 

ϑοίιοὶ. τοῖς Χουσὶ γάρ τις: ᾿Επεὶ ὁ Ἰάμαχος εἶπε ξυμβολῆς βαρείας, 
ἐπήνεγχεν ὁ “]Ικαιόπολις συμβολὰς παίζων πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν (τὸ ἐπὶ 

τὸ δεῖπνον λεγόμενον" λέγεται γὰρ συμβολὴ καὶ ἐπὶ δείπνου τοῦ ἔχ κοι- 

γοῦ ἐπιτελουμένου" οὃς ἐράνους Ὅμηρος [0. 41. 220.] φησὶν, 
“ εἰλαπίνη ἠὲ γάμος, ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν.) 

1219, ἰὼ Ἰὼ Παιὰν Παιάν] ἘΠ πᾶθο ὑγαροραϊδπι βρίτϑηῦ. 

1218. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ ---Ἴ Οὗ, Ερο]. 982. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τὰς ὑπερεξηκον- 
τέτεις. 991. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ χρησέραν αἰτούμεθα. Τὰ ΡΙαύ. 993. τηλ] τη 
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ἀλλ᾽ οὐχὶ νῦν ἔϑ᾽ ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχει. ἘΤ)Μ. Τη ῬΙαδ Ἰοοο ργδθβίδαξ 

ἤουβδῃ ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει νῦν ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔτι. 

Παιώνια)] Ἐδδύσμη ΑὐΠοπῖβ ΑΡΟ] ΠῚ 5Ξϑογθτη. 

ϑοῖιοί. ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τήμερον: Ἑορτὴ ᾿4ϑήνησι. ἐπεὶ ἐχεῖνος Παιῶνα 

χαλεῖ, ἔπαιξεν ὃ Ζ]Ιιχαιόπολις καὶ φησὶν ὅτι οὐχ ἔστι σήμερον τὰ Παιώ- 

νια. Β. (οὐχ ἔστι σοι σήμερον. ἡμέρα παιωνία καὶ ὑγιεινή. ἕχαστον δὲ 

ὧν ὃ μῆχος λέγει ΤΡΈΜΕΙ οὗτος εἷς παιδιών. Παιᾶνα, φησὶν, ἐπι- 

χαλῆ ὥσπερ οὐχ εἰδὼς ὅτι σήμερον οὐχ ἔστι Παιώνια. ἔστι δὲ ἑορτὴ 

᾿ηϑήνησιν ᾿“πόλλωνι ἴσως ἀνακειμένη. χαὶ παιώγιον Ἰατρεῖον, ϑεραπευ- 
τήριον, ἢ σωτήριον φάρμαχον. χαὶ παιωνίοις τισὶ φαρμάκοις, σωτηρίοις, 

Ἰατρευτιχοῖς, ϑεραπευτιχοῖς. χαὶ παραχατιὼν ἐρεῖ (1228) ““παιωνίαισι 

χερσί.) 
1214. Οοπδίγπούϊομθηι 6586 λάβεσϑέ μου τοῦ σχέλους, λάβεσϑε ταοπηϊῦ 

ἘΠΠΙ5]οἷπ5 δα Μϑα. 1240... 1] 5 πη ]1ὰ ρῬ]αγα δἰ]. Υ. οὐϊαπη ὥϑι α]ον. ἀ6 γ. 

ἀοομπη. ρ. 218 -- 2790, ΟἿ ῬΙαΐ. οὐχ. Π|. 081. λαβοῦ λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς 

τάχιστά μου. ΒΡ. 484. λάβεσϑε τουτουί. Απέρη. ΠῚ. 187. μου λαβόμε- 

γος τοῦ δέρματος. Ἱπιοῖαῃ. Τοχ. 20. λαβόμενος αὐτὸν (αὐτοῦ) τῆς δεξιᾶς. 

(τόμ. 11. τοῦ ὠτός μου λαβόμενος. Ἐπ᾿. Μεᾶ. 476. φεῦ δεξιὰ χεὶρ, ἧς σὺ 
πόλλ᾽ ἔλαμ. βάνου. 869. λάβεσϑε χειρὸς δεξιᾶς. ϑορῃ. Τὰ. 1026. ὦ παῖ 

-- τᾷδέ μὲ πρόσλαβε χουφίσας. 
Βοῖοι. λάβεσϑέ μου λάβεσϑε: Πρὸς τὰς πόρνας φησί. Β. (διπλῆ χαὶ 

δυάδες τρεῖς διχώλους ἔχουσαι τὰς περιόδους, ἐξ Ἰάμβου τριμέτρου 

ἀχαταλήχτου ἐχχειμένου. τῆς μὲν οὖν πρώτης δυάδος τὸ πρῶτον παιωνι- 

χὸν δίρρυϑμον, τὸ προσλάβεσϑ'᾽, ὦ φίλαι.) 
1216. Οὗ 1121. Ὡς 

1218. Οἵ, ῬΙαΐ. Ῥμδβά. 79 Ο. ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ μεϑύουσα 

(ἡ ψυχῆ). Τιγ5. 216 Ο. ἐλειγγιῶ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας. Ῥτοῦ. 8359 Ἐ'. 
ὡσπερεὶ ὑπὸ ἀγαϑοῦ πύχτου πληγεὶς ἐσχοτώϑην τε χαὶ ᾿λιγγίασα εἶπόν- 

τος αὐτοῦ ταῦτα. αοτρ. δ217 Α. χασμήσει χαὶ ᾿ἱλιγγάσεις. Τιορρ'.. Χ, 802 Εἰ. 
μὴ --- σχοτοδινίαν ἴλιγγόν τε ὑμῖν ἐμποιήσῃ. Β6ρ. ΠΠ1. 407 Ὁ. ΠῚ 

τινας -- ἰλίγγους. 

λίϑῳ πεπληγμένος] Οἵ, 1180. χαὶ τῆς κεφαλῆς χκατέαγε περὶ λίϑον πεσών. 
ϑ'οῖιοῖ. (Ἰλιγγιῶ: Ὅταν περὶ τὴν χαρδίαν στρόφος γένηται, ἐπαχολουϑεῖ 

σχότος, χαὶ τοῦτο καλοῦσι τὸ πάϑος ἴἔλιγγον.) 

1219. σκοτοδινιῶ] Μογύϊσιπο οδ]ϊσίποβα οοΥγίρίου. ΟἿ Ῥ]αΐ. 
ΤΠηρδοῦ. 155 Ο. ἐνίοτε ὡς ἀληϑῶς βλέπων εἷς αὐτὰ σχοτοδινιῶ. Τιορ. 

ΤΠ|. 068 Β. σχοτοδινιᾶν ... τὸ πόρρωϑεν ὁρώμενον πᾶσι ... παρέχει. ἩΪΡΡΟΟΥ. 
Αρμον. 11. 10. χαὶ σχοτοδινιῶν χαὶ ἀποστρεφόμενος --- ἀνέλπιστος. 

Τλιορίδπ. ῬΆΙΟΡΒ. 24. ὡς μὴ σχοτοδινιάσας ἐμπέσοιμι ἐπὶ χεφαλήν. ῬΆΠ ΟΝ. 
6. 705. 040. σχοτοδινεῖν. Σχοτοδείνη (- δίνη Ὁ) τηργούσ!οἷβ ΠΟΘ οϑῦ 

ἀρὰ Ατομραϊο, οοιη. ΤΥ, 488. 

1221. σχοτοβινιῶ)] Νοχ οομηΐοα Ἰἰοοη τα ἤοία δα 51 π)}Π1{πᾶϊ]πθπὶ ῥτᾶθοθ- 
ἀρη5 σχοτοδινιῶ. Οπδδβὶ σχοτοβινητιῶ. οΥΡαμ βινητεῶν ἸορΊαΣ 1,08. 

710. ὑποβινητιᾶν Μοπᾶπᾷ. ΤΥ. 2006. Ὑοῖρὰ ἴῃ -εὦ οὖ -εέω ἀεοβίποη δ 

ἀοβιἀοσῖαπι ἱπάϊοασο πούμηι οϑῦ. 
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1222. ϑύραζε] Βογτηδύαθση αὖ ἔραζε, χαμᾶζε, ᾿ϑήναζε, Θήβαζε, Θριῶζε 
(Το. 1. 114.), Ὀλυμπίαζε, ἹΠουνυχίαζε, εἴα. 

ὡς τοὺς Πιττάλου] Οἵ, 1082, χλᾶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. Ἅ88Ρ. 1432. 

1229. παίιωνίαισι χερσίν] Τταρίοα Ἰοοαϊο οὐ ἴδθο. ΟΥἍ Αθβοῃ. ϑαΡ}!]. 

1066. χειρὶ παιωνίᾳ. Αρ. 848. φαρμάχων παιωνίων. ΕῪ. 185. εὐχαῖς δὲ 
σώζοις δεσπότας παιωνίαις. ΒορΡῇ. ῬΆΠ. 1845. παιωνίας ] ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν. 

Τυδοη. 1208, παιλώνεον ] καὶ μοῦνον Ἰατῆρα τῶν ἐμῶν χακχῶν. Παιωνγεῖον 
οὐδ Ρ7Ὸ ἑατρεῖον Ῥού. Ρ. 370, 22. ΟἸδυᾶίαῃ. Β6]]. αοἰ. 121. Ρδθο- 

πἶδ8 --- Ξο]οτ ὑϊὰ οὐατδο. ΤΊΡ. ΤΥ. 4. 4. τη 6 ἀ1 085 ΔΡΡΙΪΟα1 586 ΤΠ ἃ Π 88. 
Υ. ΒΙοιηΐ. Αθβοῖ. ἀρ. ρ]οβϑβ. 98. 

ος ϑοἤοῖ. παιωγίαισι: Ταῖς ὑγιειναῖς. ιοῦ. ταῖς ϑεραπευτιχαῖς. Β.. Ὑ]οῦ. 

1224. τοὺς χριτάς] ΑΥ̓ΘΙΓΤΟΒ τοὶ ροΐαξουτίδθ ἴθ Ποῦ: [θβίο τῶν Χοῶν. 
564 βυθιπαϊοδηύαν οὐϊδπὶ πα ϊ]οθβ θυ δηηηβ ἀγαγηδίϊοὶ, ἀπουαπὶ [ἀυουθτη 

πο οὐοαϊ]ύθ 5101] οοπο ᾶτθ βὐπαοῦ οοτηΐϊοιβ. Ευπη θη [αγουθη 8110] 

ρογίθ οἀρίαῦ, αὖ ἴπ ΝΡ. 1115. Αν. 445. 1101. Ἐφ0]. 1164. 

ὁ βασιλεύς] ῬΟΙΙῸχ ΝἼΠ. 90. (ὁχ Ατϊβίοί!θ). ὁ δὲ βασιλεὺς μυστηρίων 

προέστηχε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν χαὶ “ηναίων χαὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ 

λαμπάδι. Τιθηϑθῖ8 δοίδιη 6586 ᾶπὸ ἴἈθα] τὴ ὃχ ν. 04. βε 8 οομπδβίαῦ. 

ΠΙοηγβίω ἐν ἄστει ουταθαῦ Ατοθοπ ἐγιώγυμος. ΕΤΙΜ. (ὐογίαμηῖηα ἀτγαμηδίϊο 
ΤιΘπδοὶβ Ατόμοι οχ ΔΡΡο]]ὔιβ δατηϊπἸδίσαθαΐ, ΤΟΥ 5115. τηᾶρ 8. ΑΤΌΠΟΣΝ 

Ἐρομγτηιβ. ΡΟΙ]]ὰχ Ὑ1Π1|. 890. ὁ μὲν ἄρχων διατίϑησι “ιονύσια, ὃ δὲ βασι- 

λεὺς προέστηχε “ηναίων. Βασιλεὺς ἀἸοοθαῦιν οὐδ ὁ ἄρχων τῆς πόσεως. 

Ρ]αῦ. Τιορσρ. 1. 0641. Τάρθπὶ ΔΙ ΌΙΌΘΙ ὈΙΌΘΠ ΑΙ Ηογαίϊο οδὺ (Οἃ. 11. 7. 25.), 
Βύγταϊοριβ οοηγίνίο ῬΙασΐο. Δα ἤὰποὸ οὐϊδιη ἰουίαββο πἴὸ Ια θαγ. 

ϑοιοῖ. ποῦ ἐστιν ὃ βασιλεύς: “]ηλοῖ ὡς ἄρα τὴν ἐπιμέλειαν ὃ βασιλεὺς 

εἶχε (τῆς ἁμίλλης τοῦ χοὸς) χαὶ τὸ ἄϑλον ἐδίδου τῷ νικήσαντι τὸν 

ἀσχόν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀρχή τις ἔστιν. ἦν δὲ χαὶ τῶν μυστηρίων ἐπιμελη- 

τὴς, τῶν πομπῶν, καὶ τῶν ϑυσιῶν δὲ ἤρχεν. 

1220. ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσχόν) ῬΥΔΘΙλΐππι ρούϊδ αὐγὴ αἶα ὈΥΪΤΉΤΒ 
ΘΧΠδιιβίββοῦ σοπρίατη, αὖ ν. 1202. αἀἸοοραῦ. Οἵ ν. 1002. ΒΕΒ. ἀπόδοτε 
(ἰ 6. τα ἀϊῦθ αὖ ἀθθϊθπι) ἀἰοῖῦ Ῥούϊαβ. ατιὰπι δότε απῖα πἰγοιη πὖ Υἱοῦου 

τηθυιιθγδῦ. 

ϑοϊιοῖ. ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσχόν: Ὥς νιχήσας τὸν (τὸ Ὁ) ἀϑλον αἴτεῖ τὸν 
ἀσκόν. Β. Ὑιοί. τὸν ἀσχὸν δείκνυσι. Ἤ.. 

1220. λόγχη] 8864 βιρτὰ 1178, ἁνὴρ τέτρωται χάρακι (ὅπ χάμακι Ὁ) οἴο, 

ἐμπέπηγέ μοι) Οἷ, 280. πρὲν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ ὀξὺς, οἷο. 
ὀδυρτά] Μοᾶο Ἰδιμθηῦῦδ 111. ΟΥ, ῬΙαῦ. 11. 409 ΚΕ. φιλόδυρτος εδὺ 

Αδβοι. Ξ.ρΡΡ]. 09. πανόδυρτος (ἀηδὼν) ϑορῃ. ΕΒ]. 1070. ἀνόδυρτος Τποοτί. 

ΟΡ. Απίοῃ. Οὐοιηῃ. ΥἼ]. δ]. ὀδυρτὰ, αὖ ὀδύρεσθαι ὄδυρμα, ὀδυρμὸς, 
ἰτᾶροραϊδηη βρίταῦ. ϑομο βία ἱπορίθ ρτὸ Ὀδύρση (Θρᾳκχικὴ) γΡοβίϊαχμη 

οχὶβυϊτηδύ. 
ϑοῖιοῖ. ὀδύρτα: (Κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ σα Οδϑύρσα, τουτέστι) Θρᾳκική. 

ἢ ἀπὸ τοῦ ὀδύρεσθαι, (τουτέστι ϑρῆνον ἐμποιοῦσα χαὶ ὀδυρμόγ). 

12 7. τουτονί] ὅὃ0. τὸν χόα. Οἱ. 1208. 
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τήνελλα] οχ 80 Ατοβίίοσμο Ποία δα ᾿πιηξδίοηθηη οἰπαγαθ βοπὶ. Οδγ- 

τη6 5 δαΐθπι ΑτοΉ]ΠΟΟὮΪ τρίστροφον ἔαπϊθθθ σοπβίαῦ δαοίογα βοποι βία ΡΊη- 

ἄατὶ δᾶ Ὁ]. 1Χ, 1. Γαϊδίατη βϑυγαυὺ βοῃο]ϊαβία Αὐἱβίορ μᾶπῖβ, αποᾶ δι - 
ἀαύαμη ἃ0 ἘΠΠ15] 610 ΔΡῬΟΠΟ, : 

“ὦ χαλλίνιχε χαῖρ᾽ (χαῖρε χαλλίνικ᾽ 9) ἄναξ Ἥράκχλεες 
αὐτός τε χϊόλαος, αἰχμητὰ δύο" 

τήνελλα χαλλίγιχος." 

ΕΡΙρμοποιηδίθ τήνελλα χαλλίένιχος ᾿ἰίογτατη αὐ ΑὙἰβύορμαποβ ἂν. 1704... 

τήνελλα χαλλίνιχος, ὦ δαιμόνων ὑπέρτατε. ὌΠΙΝ. ΟἿ 1228. 1280. 1231. 
1238. Ηδβύοι. Ῥμοῦ. ϑ'α]α. ἴῃ ἢ. ν. Εἴγια. Μ. τ, 81. ΚΌΠΟ]. δὰ Ῥιπᾶ. 

ΟΙ. ΙΧ. 1. Ηΐπο οριππϑίαμι τήνελλος, Εα. 276. ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν τόνδε νιχᾷς, 
τῇ βοῇ (νικήσης βοῇ ἢ), τήνελλος εἶ (τήνελλ᾽ ἔσει δαὺ τηνελλιεῖς ὃ). Β΄τα 18 

δρὶρῃοπϑιηδύα οοηΐοστὶ ροβϑαπῦ ϑρεττανελὸ Ρ]. 200. τορελλῆ ΗΘΒΥΟΒ. ἢ. ν., 
αἱ οχρ]]οαῦ ἐπιφώνημα ϑρηνητικὸν σὺν αὐλῷ Θραχκιχόν. 

καλλίνικος] ΟΥ Ἐᾳ. 1254. ὦ χαῖρε καλλίνικε. Ἀν. 1704. τήνελλα χαλλί- 

γιχος, ὦ δαιμόνων ὑπέρτατε. Βυτ. ῬΠοθπ. 1258. νῦν χαλλένικος γενόμενος 
σχήπτρων χρατεῖς. 850. οὗ χαλλινίχους Κεχροπίδας ἔϑηχ᾽ ἐγώ. Μεᾶ. 748. 

γῦν χαλλίνιχοι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν, φίλαι, Ἰ γενησόμεσϑα. Ηδρτο. 851. 
Ἡρακλῆς 1 ὁ καλλίνικος. 48. οὔτοι δᾳδίως γε συμβαλὼν | ἔχϑραν τις αὐτῇ 

χαλλίνιχον σεται. ἘΠ. 864. Ηδγο. 680. 180. Ῥιπᾷ. Ν. ΤΥ]. 16. ὕμνον χελά- 
δησε καλλίνικον. ΟἹ. ΙΧ. 2. τὸ μὲν ᾿ἀρχιλόχου 'μέλος φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, 
χαλλίνικος ὃ τριπλόος χεχλαδὼς, οἷο. 

1228, εἴπερ χρατεῖς γ] 51 αὐἱάθιη νἱοῦον 68. Ηἰβ γϑυθ]8 Ὑἱοθου τη 

τηδρὶβίτο 5π0, πὶ [Π10Υ, ἴῃ οογίδηπθ ἀγαιηδύϊοο δαραταίαν Οποσιβ. ΟἿ. 

ὦ 1224. Ατὐἰβίορῃδηὶ οπΐτη ἃθαθθ οομγθηϊῦ ΔΡΡΘΙ]αϊΐϊο ὦ πρέσβυ δἴαπδ 

ῬΙοδθορο αϊ. Υ. Βᾳ. ὅδ0. Ῥδο. 709 --- 714. Νραὰθ ἀαθϊύζο ααἷπ 500 

ΤῬΙοαΘΟΡΟ αἰ ροιβοπῶ ἷἰπ πο ἴθι] Ἰαΐθαῦ ἴρβ Οοιηΐθαβ. Υ, ὅ94. Οῇ, 
γ6βρ. 1615. ἅλμην κύχα τούτοισιν, ἢν ἐγὼ χρατῶ. Τποοοι. ΧΧΗ, 71. σὸς 

μὲν ἐγὼ, σὺ δ᾽ ἐμὸς χεχλήσεαι, εἴ κε χρατήσω. 

ϑοῖιοῖ. (ὦ πρέσβυ: “Ἑαυτὸν γὰρ ὑπετίϑετο πρέσβυν πρὸς τὴν γυναῖχα 

διαλεγόμενος ἐν ἀρχῇ τοῦ δράματος.) 

1229. χαὶ πρός γ] Εὖ ἱπβαροτ. ΟἿ, Ρ]. 1001. 1,ΥΧ8. 628. Βδη. 415. 
611. 697. Εαᾳ. ὅ:8. Ῥαο. 19. Ἐπτ. Ηδι. 641. χαὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ νῦν 
τάδε. ῬΏοοη. 610. χαὶ χαταχτενῶ γε πρός. Ῥ]αῦ. Ῥο]. 1. 828 Α. χαὶ πρός 

γε παννυχίδα ποιήσουσι. 406 Ἐ,. χαὶ ἘῚ γε ἄξουσι. Πρὸς ναϊ]οῦ ἴῃ - 

ΒΌΡΘΙ. Ηομῃι. 1]. γ΄. 678. χ΄. ὅ9. Οἃ. ξ΄. 415. υ΄. 842, στοῦ. 10. 01. ἸΤ00. 
11. 1156. Τιυο. 1Π. 58. Ρ]αὺ. Ἐπ μγά. 204 Α. 298 Ὁ. χοῦ. 821 Ὁ. Θοσρ: 
409 Β. 518 Β. Π6πι. 47. υἱύ. 491, 8. οἷο. 

ἐγχέας] Μροᾶϊιπι ἐγχεώμενος οδῦ ὕ88ρ. 906. 
ἄμυστιν ἐξέλαψα)] Ὅπο δρίτῖθα (ἀπνευστὶ) ἢ τι 51. ὅ6801: τὴν ἀϑρόαν 

πόσιν οὕτως ἔλεγον. (ΑἸ6χ. οοπι. ΠΠ. 405, ἀπνευστί τ᾽ ἐχπιὼν ὡς ἄν τις 

ἥδιστ᾽ ἴσον ἴσῳ χεχραμένον.) Οταύϊη. 11. 2925, ἀλλ᾽ οὖν ϑεῷ σπείσαντ' 
ἄμυστιν δεῖ πιεῖν. Ατηΐρ5. 11, 710. αὔλει σὺ, χαὶ σὺ τὴν ἄμυστιν λάμ- 
βανε. Ἰηοοσῦ. ἃ}. 5601. δὰ ἬΠοβ. 4190. σὺν τῷ (συχνῶς Ὁ) βαϑείας καὶ 

χιυυκνὰς } ἕλκουσι τὰς ἀμυστίδας. πιν. ἈΠ68. 419. πυχνὴν ἄμυστιν ὡς 6 
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δεξιούμενοι. ΟΥ̓]. 4106. ἄμυστιν ἑλχύσας. ΑπδοΥ. 61, 2. ὅχως ἄμυστιν 

προπίω. Αἴδιοη. 788 Ἐ. ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν μετὰ μέλους, μεμετρη- 

μένου πρὸς ὠχύτητα χρόνου. ἨοΥ. Οα. 1. 86. 14. “Βαβ5απι, ΤΉτγοϊοἷα 

νἱποδῦ δηγγϑύϊα δ. Ηΐηο νουθαπι ἀμυστίζειν. Επγ. Ογοὶ]. 5666. ἡδέως ἠμύ- 

στικα. Ῥ]αῦ. οοτη. 11. 084. ἄχρατον -- ἔπινε --- χἀξημύστισεν. ΛάγνοΥθΙαΠη 

ἀμυστὶ ἸερΊίαΥ ῬΊΘΓ. 11. 368. Απϑδοι. 21, 2. ἀμυστὶ πιεῖν. Τιοῖδη. [μ6Χ. 8. 

ἐπίνομεν δὲ ἀμυστὶ χαὶ ἤδη ἀκροϑώραχες ἦμεν. (οπν. 4. ἐχχέαι πάντα 

συνείρων ἀμυστί. 

ἐξέλαψα)] ἘΧΒ δαΒὶ. ΟἿ Ῥδο. 885. τὸν ζωμὸν --- ἐχλάψεται (8601: ἐχχείε- 

ται, ἐχροιφήσεται). ῬΉΘΥΘΟν. Αἴπθη. Ρ. 485 ἢ. λεπαστὴν λαψάμενος ἐχα- 

ούβδισε μεστήν. Ῥ]αῦ. οοτη. ΠΠ. 057. χυάϑους ὅσους ἐκλέπτεϑ᾽ (ἐχλάπτεϑ' 

Οὐονοῦ. Υ. 1,.. ». 366.) ἑκάστοτε. Ἀπᾶχ!]. Π]Ι. 846. ᾧ᾽ ἐχλάπτων (φὰ κολά- 
πτῶν να]ρ.). Αὐὶβῦ. ΕῪ. 402. τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμόν. ῬΠοτοοΥ. 11. 204. 
λεπαστὴν “λαψάμενος μεστὴν ἐχχαρυβδίσαι. Αἴποι. 448 Ε. τοὺς οὕτω 

λάπτοντας τὸν οἶνον. ΟὈΠΙΟΥ ποδβύσιιη ὅο Δ Ὁ. 

ϑοῖιοῖ. ἄμυστιν: (Τὴν ἀϑρόαν πόσιν οὕτως ἔλεγον. ἔστι δὲ εἶδος ποτη- 

ρίου φιαλώδους. ΄Ἄλλως.) οἷον ὁμοῦ χαὶ ἀϑρόως ἔπινον. (ἢ παρὰ τὸ 

ἀπνευστὶ ἐχπιεῖν, ἢ παρὰ τὸ μὴ μύειν. ἔστι δὲ καὶ εἶδος ποτηρίου.) 

1280. τήνελλα] δοχ Ποία δὰ θχρυϊηθη  ΒΟΠΠῚ ΟΥΡΠΙΘαΙη, ἷπ 60 ]- 

ὨΪΟ118. ΘΔΥΤΩΪ Ϊθτι8 ἀΒΌΤΡΑΤΙ 80110ἃ. δύ δαΐθη ὁΧχΧ ΑΥΘΒΙ]ΟΟΙΙ ἤγιηπο ἰπ 

Ηδγοαϊθπὶ νἱούοσοπι, 7ήνελλα, οἷο. Ηοαϊοσμδβ Θχοϊδιηδῦϊομο ΤΊ τ] 8! 

ΤΥ 818}} ἃ} οοηΐοσὺ ΜΊ0}8]]. 

ϑοθοῖ. τήνελλα: Μίμημα ἐπιφϑέγματος αὐλοῦ τὸ τήνελλα. ᾿ἀρχίλοχος 

“τήνελλα, ὦ καλλίνικε χαῖρ᾽ ἄναξ Ηράκλεες, αὐτός τε χϊόλαος (καὶ ἸΙόλαος Ὁ), 
αἰχμητὰ δύο." --- ἐν εἰσϑέσει ἴαμβοι δίμετροι ἀκατάληκτοι. Μοῦ. 

1281. Οὐ, Αν. 1765. ἕπεσϑέ νυν γάμοισιν. ῬῚ. 1209. δεῖ γὰρ κατόπιν 
τούτων ἄδοντας ἕπεσϑαι (ἡμᾶς). 

ὦ τήνελλα καλλίνικος] ΛηρΊϊοθ, Η αστδὴ ἴον ὅπ νἱοῦον! ΟἿ, 1297. 
1233. ἀν. 1704. τήνελλα χαλλίνιχος. 

1282, σὴν χάριν] Τὰ ρσταῦϊα. ΟΥἷ, ϑορῃ. Ῥἢ1]. 1418. τὴν σὴν δ᾽ ἥκω 

χάριν. Ῥταοι. 485. χείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου χοινὴν χάριν. Ἐμπιτ. ῬΏΟΘΗ. 
709. σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. Μρά. 1155. ἐμὴν χάριν. Ἦρο. 874. 1178. 

Ἐπ, ἈΠΟ. 22]. Οὐ. 1510. ΕἸ. 270. Το. 1Π|, 1. ῬΙ]αι. Ῥπδϑαᾶν. 284 ἘΝ, 

συγχωρητέον χάριν σήν. ὥϑορῃ. 242 Β. σὴν -- χάριν ἐλέγχειν τὸν λόγον 

ἐπιϑησόμεϑα. ῬΟΙΪ. Υ. 472 Ε. Νοίδπαε Πἴο δ ΔΥ ΘᾺ] ΟΥ̓ Ϊ8510. 

ϑομοῖ. (ἀλλ᾽ ἑψόμεσϑα σὴν χάριν: “είπει ἡ εἷς πρόϑεσις, ἵν᾽ ἢ εἰς 

σὴν χάριν.) 



ΑὭΘΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΒΙΘΕΝΘΑ. 

ΤΕΈΧΤΟΌΒ ἘΤ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. 

ΑἸΓΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ1 Θπδβὶ δίκαιος πολίτης (95. πολίτης χρηστός). Ἦοο 

ΠΟΙΊΘΗ 5ππηρίατη ἰογίαββθ οϑὺ οχ Ριπᾶάδτο, ατπἱ δορὶ ἐποῦπαπι Π]Ισὰα (1. 6. 188 

ΡαὈΙΙΟ απ ΟὈΒΘΙΥΔΠ8) ᾿πθὰ]86 Αθρίηδθ συ (ΡΥ. Ὑ1Π. 22.), αποᾶ 

ΟὈβουγαίϊομθ αἰρηαπη) οϑῦ ῬΥΟΡίου Οὐμηϊοὶ οατη ἰδία ἰπβυ]α ΘΟΠΠΘΧΙΟΠΘΠΙ. 
Οοπΐον ὀρϑόπολις (ΡΙπά. ΟἹ. 1Π. 14.), ὑψίσολις (ϑορῃ. Απί. 870.), ἡδύ- 
πολις (Ορᾷ. ΒΕ. 610.), ἔμπολις, ἄπολις, ἐρημόπολις (Επτ. Ττο. 5ὅ98.), φιλό- 

πολις (,ΥΧ8. 46. Ρ]. 720. 901.), φιλόπατρις. 

2. ἥσϑην δὲ βαιὰ πάνυ, τρί᾽ ἄττ᾽ ἢ τέτταρα οἴϊδτη Ηογσεγάθη. Τδη- 

ἰδθδτῃ οἰΐδιη ἥσϑην δὲ βαιὰ πάνυ, τρία τὲ καὶ τέτταρα. (Οἵ. Βδῃ. 726. 

χϑές τε χαὶ πρώην χοπεῖσι.) ὙΠ] --- πάνυ, τρία γε χαὶ τέτταρα. 

ὅ. Ῥοβὲ ἐγῴδ᾽ νἱγρα]α τϑοῖθ, ορίπου, αἰβυπριπη ΒΥ. ΕἼΠ.51. ποὸη ὨΙηᾶ. 
Μοίη. Μ1]. Β1ΡΌ. ᾿ 

τ. Μα]ὶπὶ τούτοις ἐγανώϑην. Οἵ. 88Βρ. 612. τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι. 

10. ᾽χεχήνη] Οὗ, ἙἘᾳ. 651. ἐχεχήνεσαν. Νὰ. 1847. εἰ μή τῳ ᾿πεποίϑειν. 

γε8ρ. 1800. πεπόρδει. (Βο710. ᾿πεπόρδει). Ῥαο. 61ὅ. πεπύσμην (ΒοΙῖθ. 
᾽πεπύσμην). ΤΊ ο5πι. ὅ96. πεπύσμην (8.110. ᾿πεπύσμην). ὕ65Ρ. θ0δ. ᾽πελε- 

λήσμην (0110. ᾿πελελήσμην). (Δία]6 ἐπιλελήσμην ἸορΊθαΥ οὔδιη ῬΊαζοη. 

Ρ. 201 Ο. ἐπιλέληστο Ῥ. 13 Ε΄. 564 ἐπεδεδώχει τϑοῖθ Ὁ. 180 Α.). Τὰ Ναθ. 9601. 
σωφροσύνη νεγνόμιστο, τοοῖα ἰογίαββθ Ἰθρι θαυ ἔουτηδ ορίοα ψνένόμιστο, ααϊὰ 

ἔοσιπα δαοΐα ΠῸῚ ΤηΔρΡῚ5 ἴῃ ὙΘΥΒ ΠΔΡΔΟΒΟΙΟΟ ΟῸ8ΠῚ ἴῃ ἨὨΘΙΟΪΟΟ βίδῦθ 

γῬούοϑδὺύ. ἘΧΘΙΡ] ΠῚ ὑδπιθη (6516 γο. ᾿ 

12. Αἀ486 Ξὥ'γμϑ. Εγὶβῦ. 7. πῶς δοχεῖτε δέδηγμαι τὴν χαρδέαν. 

18. ἐπὶ μόσχῳ οἴϊαιη Μοίη. Μα1]. Ρα]. Ββοῖθ. 868}0].: μετὰ τὸν 27ό- 

σχον. Οἵ. ΤΠπροον. ΥἹ. 20. τῷ δ᾽ ἔπι ΖΙαμοίτας ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν, 
Βοάάθ ροβϑῦ Μοβομαμπι. ΕὙΡῸ Ὀοπιβ {ἰρίοθη ογαῦὺ Μοβομαβ, ῬΥΔΥΊΒ 

Το χιίπραβ. 
150. ἀπέϑανον] ΝΠ} βαβρθοίθμη. Οὐ ἴδιηθῃ Ῥδο. 700, τί δαὶ 

Κρατῖνος ὁ σοφός; ἔστιν; ΤΡ. ἀπέϑανεν 1 ὅϑ᾽ οἱ “άκχωνες ἐνέβαλον. ἘΡ, 

Τί παϑών; ΤΡ. ὅ τι; 1 ὡρακιάσας" οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 1 Ἰδὼν πέϑον χατα- 

γνύμενον οἴνου πλέων. ἴπι ἤπρ γουβιιβ ἀθ᾽θαίαν Ὑἱγρ]α, γτ]ρὸ Ροβὶδδ. 
17. ἐξ ὅτου ᾽γὼ ῥδύπτομαι] Θα. ἐξ ὅτου περ (γ6] γε) δύπτομαι. Αθαη- 

ἄαγτο οηΐπὶ πἶο νἱἀοίυν ἐγώ. 

190. ὁπότ᾽] Μαϊΐτη ὅτ᾽ αὐὖ ὅτε γ᾽. 
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985, ΟἿ, Τπιοίδη. Νανὶρ. 22. ἥχειν χελεύσω (αὐτὸν) τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον. ΒΟΚΚ. Απροᾶ. ρ. 470, 10. “ωρὶ, ἀωρία (ἀωρίαν Ὡιαΐ ἀωρίᾳ Ὁ): τὸ 
παρὰ τὸν προσήκοντα χαιρὸν χαὶ τὴν ὥραν. ΒΙΤΉΪΠῚ ΘΥΤΟΥΘ μισητίᾳ ἴῃ 

μισητίαν ΔΌΪ Αν. 1020. ἐὰν ---- μὴ ἀποδιδῷ μισητίᾳ (αὉ] μιεσητίαν 

ῬΙουίαθθ ΠἰρΥ]Ὶ οὖ νὰ]ρ.). πο 51 ἔουίθ τϑοΐθ παροὺ ἀωρίαν, ΘΟ οΤὰΒ 

Τιποίδη. Νανὶρ. 22. ἥχειν χελεύσω (αὐτὸν) τὴν ὥρα!ν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. 

εκ. Απϑοᾶ. ρ. 470, 10. “ωρὶ, ἀωρία (ἀωρίαν δαυῦ ἀωρίᾳ): τὸ παρὰ 

τὸν προσήχοντα χαιρὸν χαὶ τὴν ὥραν. 

24, ἥχοντες] Βοροπθηάσθμ νἱαθίαν ἥξουσιν: παΠα αΔΠ ΘηΪπῚ ρΡοϑὺ ραχίϊ- 

οἰἱρίαπι βοααϊδαν εἶτα δὲ, 864 ἰδηΐαπι εἶτα δῦ χᾷτα. ΝΙδὶ ἔοσέθ οουγὶ- 
σοηᾶστμι ρούϊιβ ἥκοντες ὄνν᾽ εἶτ᾽ (απί εἾϑ᾽ ἅμ᾽) ὠστιοῦνται. 

25. περὶ πρῶτον ξύλον ΝΑΌΘΥ, 60]]. 692. περὶ χκλεψύδραν. οὐ 6166]. 

ΤΙ. 802. τῶν δὲ πλαχούντων ὠστιζομένων περὶ τὴν γνάϑον ἦν ἀλαλητός. 

20. ἀϑρόος οὐ ἅϑρους, αὖ ἠέλιος οὐ ἥλιος, ἀΐδης οὐ ἄδης. ἄϑροοι Αὐτϊοο 

ΒΟ θο πα πὶ 6586. ἀοοοῦ 586}0]. 

80. ἤδει] Αἀ46 ἤδη (1) Αν. 511. ἤδης Νὰ. 5290. (αἱ παπα ἀπθῖο βου θθη- 

ἄππι ἤδησϑ᾽, αὖ ἴῃ Εοο]. 661.). ἤδησϑα Ἐαρο]. ἂρ. Ἐΐγπι. ΜΙ. ν. 420,18. ἠεέδης 
Ηομη. 1]. χι. 280. ϑοα ἤδη (111.) 1]. ἀ. 10. Οα. ὁ 189. ἠείδη Οἁ. ε. 206. 
γοτὰ παπᾶ ἀπθ16 οϑὺ βου ρύατα να]ραΐα ἤδει (ὑθυ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ), Π8ΠῚ ΔΙ ΘΓΆΠῚ 

ἔουτπᾶπι ἤδειεν (ἀρπα ϑ14.), ὁχ Τοπΐοο ἤδεεν οοπύγαοίδιη, ΠΟῺ ΠΪδὶ ΒΘ ΘΗ 

γοο8}} Δα μἰ υΐθ86 νἱἀθηίαῦ ροοίδθ Αὐὐϊοῖ. 51. ἤδειν ἴῃ ὕοβρ. δῦ8. 680. 
Ῥδο. 1182. Ἐπτὶρ. Το. 1187. ἐπεποίϑειν ΝΡ. 1847. ἤχειν (ρτο ἐῴχει) 
Αν. 1298, προσήειν ῬΙ. 690. ἀπερρώγειν ἴῃ ΘΟΠΙΪοὶ ἰποοτθϊ ΓγΔρΡΊΏ, Δ}. 
ΒοΙκοσῖ Απθοᾶ, Ρ. 422, 4. χάτ᾽ ἀπερρώγειν ὁ πούς. Ιῃ ΡΊ]αἴοπο οὐ γϑ]]α 5 

ῬΙοβαοὶβ ΒΟΥ Ρ ΟΣ 115 ΒΘΙΏΡΘΙ, πἰ ἴἈ110ν, ἤδει Ἰορίίαν. Ξ1ὸ Ῥοπι. Ρ. 710. 

ἤδει. 1586. ΥἼΙ. 39. ἤδὲι (ἤδη Ζ.)). 
ἤδει οὐϊαπι Ῥα]οἶτβ. 
40. Οἵ, 59. μὰ τὸν “πόλλω ᾽γὼ μὲν οὗ, ] ἣν μὴ ---.- Αγ. 489. οὔ, | ἀλλ᾽ --. 
δῦ. ΟΥ,ἁ γεβρ. 438. ὦ Κέχροψ --- περιορᾷς οὕτω μ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρ- 

βάρων χειρούμενον; Τῆι. 098, τέχγου μὲ περιόψεσϑ'᾽ ἀποστερουμένην; 

πῃ ποία ὍΙῸ “ΠΟΙ ΘΟΙΤ. “ΠΔΙ᾽ οὖ ΡΓῸ ““ἀθαοῦ᾽" οοΥΥ. “ ἀοθοῦ.᾽" 
58. ΟἿ. δα 52. 181. Ῥαο. 2381, σπονδὰς ποιούντων (τῶν ϑεῶν). ΑΘΒΟΠΙΗ. 

11. 188. σπονδὰς --- πεντηχονταέτεις ἐποιησάμεϑα (ἐποιήσαμεν οοαᾷ, γ}]6- 

τα πη816). ᾿ 

04. ὠχβάτανα] Οἵ. δὰ Ἡδετοά. 1. 98. ΠΙ. 62. 64. 

606. δύο δραχμάς] 564 ἱπίτα θ02. τοὺς μὲν ἐπὶ Θράκης μισϑοφοροῦντας 
τρεῖς δραχμάς. Ὑ ΔΘ ἱρῖθαν δὰ δαὺ Πἴο τρεῖς δῦ 1116 δύο τϑροποπάαπι 51. 

08. Αἀᾶ46 Ηοπι. 1]. β΄. 4θῦ. ἐς πεδίον προχέοντο Σχαμάνδριον. ς΄. 166. 
χὰπ πεδίον τὸ ᾿4λήϊον. Ἠετοᾶ. ὙΠ]. 82. τοῦ Κρισαίου πεδίου. Ἐμγ. 
ΒΔΟΟΉ. 872. πεδίον παρὰ ποτάμιον. οὖ Ήοπι. 1]. β΄. 22. πὰρ ποταμὸν Κη- 

 φισσὸν δῖον. Ἐὰν. Ηϑγ. 410. ἀμφὶ ποταμὸν Ταναόν. ΑΘΒ0}. ΔΙΙΟαΙ, χατὰ 

τὸν “υδίαν. ποταμόν. ΤΠΘοοΥ. ΥἼΙ. 102. Ἕβρον πὰρ ποταμόν. Το. 

Ι. 110. ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ. ῬΟΙΥΡ. 1Π. 95. δ. τοὺς περὶ τὸν Ἴβηρα 

ποταμὸν τόπους. 

70, Τοιηθιο οὐ μαλαχῶς οοΥγτίροθαῦ Καβίονυ. 

29 
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18. φαγεῖν Θἰϊδτη ΒΑΙΊΌΘΓΡ.. Ρ. 18, Απέρῃ. 1Π. 184. τοῦ μὲν πιεῖν γὰρ 
χαὶ φαγεῖν τὰς ἡδονὰς [ ἔχομεν ὁμοίας. ΑἸοχ. Π]Ι. 618. τὸ πιεῖν, τὸ 

φαγεῖν. Αδίγάδμῃ. 1ππη. γὰρ. ΕῪ. 4. ὙΡΎΡΩ χαὶ πιώνγ. Αὐβί. ΡΙ: ΠΑ: 
ἀπόλωλ᾽ ὑπὸ λιμοῦ" ὑξα ἐπ ον λοι γὰρ οὐχ ἔχω. 

19. Οὗ 1104. ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε χαὶ τὰς χίχλας. Ἐ4. 1105, 

ἐγὼ δὲ μαζίσχας γε ὑπορρῶ) οὗο. 1,.Υ8. 1186. ἔχὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ οἷο. 

98. Αἀἀς Εο0]. 70. νὴ τὴν ἱἙχάτην χαλόν γ᾽ ἔγωγε τουτονί. ϑορΡῃ. Ορᾶ. 
ο. ϑ98:, ἔγωγε τοῖς γῦν ὅς ὦ πέσξος Ππρα πρῖε ττε (ἔχω γρύο ὦς Επτὶρ. 

ποτ. ΚΕ 16ρ. ᾽στ) ἀνάγκη σοῦ γ᾽ ἀπεοεση Σ ΤΣ Βθα. πϑβοῖο ἅπὸ 

ΤΘΡΟΙΪ οροτίθαὺ τόν γὲ σὸν οἴθ. ΝῸΠ τῶτο ἰξζογαίαν ἴῃ οϑᾶθπὶ οἸδαβη]α 
γε, ἴα, ἴαταθη πὸ πἰγοθ4 8 ῬΤΟΡΥΪΔΠῚ 5πδπιὶ γίπη Θχθυσθδῦ. ' 

θὅ. πρὸς τῶν -- βλέπεις. ] ἢ --- σχοπεῖς; οἰἶΐδῃῃ ΒΙοΠέογ. Ῥτοῖθρ, δὰ 

γε68Ρ. Ρ. 121. Βενοοδπάμππι πρὸς τῶν --- βλέπεις; ἢ --: ΟΕ, 6. ρ. 898." 
φέρε, πόσου λέγεις; [ ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἄξεις ἰών; Τπΐοιτο- 

δαΐϊνο μᾶθο δοοίρ᾽ θπᾶδ 6886 οβύθπαπηῦ γοῦθᾶὰ πρὸς τῶν ϑεῶν. 

γναύφραχτον οἰΐδπι δι] 485 5. ἢ. ν. Οἵ. ἕορῃ. Απύ. θῦ8. πετρώδει χατά- 
φραχτος (χατάφαρχτος Νδυοκ.) ἐν δεσμῷ. ΟοΥρ. ποῖ. Αὐὸ. 1. 1604. φάρ- 
ξαι τὸ βάϑρον. Ὗ. Ἐϊγπι. Μ. ν. 667, 22. Ῥμού. Τιοχ. Ρ. 290, 11. 15. δὲ 

639, 14. 516 ϑάρσος εἰ ϑράσος, κίρκος οὔ χρίχος δραχμὴ δὲ δαρχμὴ, 
χαρτερὸς οὖ χρατερὸς, χόρτος εὖ χρότος, χορτεῖν οὖ χροτεῖν (γ. Μείΐη. 
Ἐν. Οοπι. 1Π. 188.), βάτραχος οὐ βράταχος (βρόταχος), βράδιστος οἷ 

βάρδιστος. ἄφραχτον οϑὺ Τηπο. ΠΠ]. 82, ἀπεφράγνυσαν ΥΠ. 74. 

108. λέγε δή] Ἐογύ. λέγε μοι. Σ 

104. χρῦσο Ἰἴδηϊ] οὐ νι]ρ. Βεουρκ. Μϑὶη. ΜῈ}1. χρυσὸ ΕἾπΙ5]. Ὠϊπά. 
χουσὰ ΒΙΡΡ. 

᾿Ιᾶον αὖ (519) Μοεΐη. 

105. Θα. τέ γὰρ λέγει; 

1060. ὅτε χαυνοπρώχτους νυ]ρ. ΟΥ, δα 9690. Εᾳ. 142. 
107. χρυσόν] ΟἿ, Αδ]ΐδη. Υ΄. Η. Π|. 14. χλαμύδες δὲ αἱ Ξέρξου καὶ χρυσὸς 

ὁ τοῦ βαρβάρου. ὅϊο χαλκὸν Εἰ06]. 822, μὴ δέχεσϑαι μηδένα | χαλχὸν τὸ 
λοιπόν. χρυσίον ὑπθοίαγ ΒδΙΉΡοῦρ (Ἐἴχοσο. Οὐἱῦ. ἴῃ ῬΙαΐ. Ρ. 12.}, 60]]. 
Ῥδο. 233. ἥν. 1220. ΤῊ. 687. Ρ]. 1011. (Ὁ). Νυ]]αῖ απἰπὶ ΟΠ Β᾽Οπθῖα 

ὨΔΌΘΓΘ δηδρδδϑῦαπι ΡΥ βου τη 808 ἰογύϊα ἃγβδὶ ἱποϊριθπίοια. ΟΥἉ, Ῥϑο. 1106. 
ἔπειτ᾽ ἐπέσφερε (ἐπιφόρει δαὶ ἐπέφερε) τοὺς ἀμύλους χαὶ τὰς κίχλας. 

Αν. 1308. ΤῊ. 0857. ῬΆΙ]Θπι. οομι. ΤΥ. 40. σησάμον, ἔλαιον, χρόμμυον, 
ὄξος, σίλφιον. Οοπι. ἃποῃ. ΤΥ. θῦ8., μήϑ᾽ ἁλμυρὸν εἶναι μήτε μῶρον ἐς τὸ 

πᾶν. οὖ Ἰο605 δὶ 6]1810 δ, αὖ Νὰ. 8. 680. 1,κΥΧ8. 460. - Ῥαο. 81. Αγ. 956. 
ΑΘ. 165. 412. 761. Νὰ. 286. 749. Βδη. 1227. Εᾳ. 280. Ῥ8ο. 186. 446: 
1,.γΧ8. 987. ΤῊ. 289, Αν. 119. 

1π ποίδ (ῥ. 23. 1. 12.) ὑγτὸ “ἄλλως " οοτν. “ἄλλως; " 

108, ὁδὲ ρΡοδιθσαπῦ ΠΥ] αὐοὰ ἀχάνας οοττορία 5011 08 τηραϊα μὴν 
ἩΠ ΠΟΙ αγοηΐ, 

111, Οὗ, 811. ταῦτα δὴ τολμᾷς λέγειν πρὸς ἡμᾶς; θ90. λέγει πρὸς 
τοὺς φίλους. Ῥαρ. θῦ8, ἀλλ᾽ οὐχ ἂν εἴποι πρός γε τοὺς ϑεωμένους. θθ0, 
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ἡ δ᾽ ἀλλὰ πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω μόνον. 661. εἶφ᾽ ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι 

πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτάτη. Ἐπτ. Τοπ. 805. σοὶ μομφὰν -- πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν 
αὐδάσω. 

᾿ 112, Σαρδινιακὸν ϑυϊάαθ ἰΏ Ἵνα μή σε βάψω. Σαρδανικὸν ἩΘΒΥΟΒΪτ5 
Ἷ ἴη Βάμμα Σαρὸ. 

ἦ 
: 

118. ἐγῷδ᾽ ὅς ἐστι] Οτᾶθοοβ ρ]θυσηαι οἶδα αὐτὸν ὅς ἐστι, 504 οὐκ 
οἶδα τίς ἐστι (αὖ ὅστις ἐστὶ), ἀἸΟΘΥΘ 5016 16 τηοποὶ Ῥαϊοῖαβ. ΟἿ. δᾶ 442, 

ςΠ 119. Ρο ἐξυρημένε οχϑρθοίαθαβ ἀποτετιλμένε. Οἵ, βδη. 422. τὸν Κλει- 

 σϑένη δ᾽ ἀκούω ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν τίλλειν ἑαυτοῦ. 

120. ῬΙαοθὺ βουϊρίαυτα τοιόνδε δὴ, πέϑηκχε, οἷο. 

᾿ς 125 μα. Ηδθο [ἃ ὑΥδηΒΡΟΒΙ ΘΙ οἵ ΟΟΥΤΘΧΟΥΪΠΙ, ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη, 

᾿ τούσδε ξενίζειν; οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα. 1 χἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγ- 

γεύομαι; 1 ἀλλ᾽ ἐργάσομαί τι δεινὸν οἷο. ΚΕ] -- τούσδε ξενίζειν χκοὐδέ- 

ποτ᾽ ἴσχειν τῇ ϑύρα; οἴο. Οποᾶ δα τούσδε, οἵ. 161. τοισδὲ δύο δραχ- 
μὰς ---; ὍὈῚ ργδθοθββογαὺ τούτοις. ΟἿ, Εοο]. 420. ἢν δ᾽ ἀποχλείῃ τῇ ϑύρᾳ. 

γοβρΡ. 7τῦ. οὐδείς σ᾽ ἀποχλείσει ϑεσμοθϑέτης τῇ κιγκλίδι. Ἐπιτ. Η6]. 205. 
᾿ς χλύϑροις ἂν εἰργόμεσϑα. ῬΏΘΥΘΟΙ. οοιη. ΠΠ. 280, οὐδεὶς --- ἀνεῴγει μοι 

ϑύραν. 8610]: ἔσχει δὲ ἀντὶ τοῦ κωλύει ἢ ἀποκλείει. 

120. Μαϊῖτη ἔπειτ᾽ (ρτὸ χἄπειτ᾽) ἐγὼ δῆτ᾽ ---; 

120. μφίϑεός μοι ποῦ ᾽στιν! Μαϊπι μφίϑεος ποῦ μοὐστίν; ΟἿ. 

Ἔ00]. 785. ποῦ μοὔσϑ᾽ ἱμάς.  ο5ρ. θ02. ποῦ μοὺ διώκων; 
181. Οἷ, Ῥαο. 1198. ὅσ’ ἡμᾶς τἀγαϑὰ | δέδρακας εἰρήνην ποιήσας. 

184. προσίτω Θέωρος ὁ παρὰ Σιτάλχους] Μα]ΐηι πρόσιϑ'᾽, ὁ ϑεωρὸς ---. 

Οὐ, δὰ 1556. Ῥυδοβίαῦ βου] ϑεωρὸς ρούϊι5 ἀαδη Θέωρος. ΛΑπρΊϊοθ, πἰρἢ 
ΟΟΥ ΠῚ 1ΒΒΙ ΟΠ ΟῚ, 5΄Ίο οἱ πρέσβεις οἵ παρὰ βασιλέως 11. οὐ ὁ βασιλέως 

ὀφϑαλμὸς 94. 

Σιτάλχους) Οἵ. 141. Σιτάλχου οϑῦ Το. 11. 67. 101. 

186. Θὰ. οὐχ ἂν ἀπὴν ἄν. ϑιοα ἁτγϊαοὺ ἘΠ]Π151611 οοπ]θοίαγα. ΟἿ. τ. 
Ιοη. 1180, ἢν μαχρὸν χρόνον μένω. 

130. ψυϊρσαίαμη ὑποίαν Ῥα]θὶβ. Νϑβοῖο ἃ) γϑοῦθ, 

148. ΟΥ,. Απαᾶχ]. 1Π|. 850. ἀρ ὡς ἀληϑῶς ἐστι γοῦν (που) ἁπλὴ τις; 

ΑἸ οχ. 1Π. 618. τὴν δύναμιν χεχτημέναι τὴν ὡς ἀληϑῶς συντελοῦσαν τῷ 
βίῳ, ῬΊ]αῦ. ϑγιηρ. 208 Ὁ. ταῦτα ὡς ἀληϑῶς οὕτως ἔχει. Ῥ]δοᾶν. 285 Ε΄. 

φίλτατος εἶ χαὶ ὡς ἀληϑῶς χρυσοῦς. ΤΠρδοῦ. 100 Ε΄. Τμιοίδη. Νῖρτ. 1. 

ὡς ἀληϑῶς πλούσιον. Αὐδίϊα, 11. 98, γένος ϑεῖον ὡς ἀληϑῶς. 

147. Μα] ἠντεβόλει οὐ ἷο οὐ Ἐπ. 667. 

1490. ἐρεῖν] κα. λέγειν. 

[ 160. Ααἀἀθ Χο. γι. 1. 4. 10. ὅσον τὸ στῖφος τῶν ἱππέων ἕστηκε 
ἢ συντεταγμένον. 

168. ὅ τε πὲρ 70 ὅπερ ΝΆΡΘΥ. 

164. Οἷ, Αν. 88. οἶδα μὲν σαφῶς οἷο. Μοηδπηᾷ, ΤΥ. 2348. κἂν --- σαφῶς 

εἰδῇς τι. Ῥαο. 387. οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς. Ῥ]αῦ. Θοτρ. 8. σαφῶς μὲν -- 
οὐχ οἶδα. Απέριι. 1|. 8. σαφῶς δ᾽ ἤδει ἁλωσόμενος οἷο. 

165, Θέωρος] Θι. ὁ ϑεωρός. Οἵ. δὰ 184. 

β 167. Β΄ πηΡ]οχ ϑριάζειν να]οῦ φυλλολογεῖν τὴν συχὴν (ΡΟ]]. ΥἹΙ. 148... 

᾿ 
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166. Οὗ, 1,.χΧ8. 1019. οὔ σε περιόψομαι } γυμγὸν ὄνϑ᾽ οὕτως. οΐοπα!ϊ 
16 πο ρούοϑὺ περεείδεϑ᾽ 6Χ Υ. Ἐϊς6]. 106. πόλλ᾽ ἀγαϑὰ γένοιτό σοι ] ὅτι 
μ᾽ οὐ περιεῖδες ἐπιτριβέντ᾽. 

107. ὦ πρυτάνεις] (. οὗ πρυτάνεις. 

108. ἐν τῇ --- βαρβάρων 5ϊπθ ἀἰδυϊποίίοπα ἀραὶ οὕπη ΠοΡταθο δᾶ Ρ]. 546. 
111. Οὐ Αν. 969. εὐφημία 'στω (εὐφημέ᾽ ἔστω 110γ1). ΤῊ. 296. εὐφημία 

στω (εὐφημί᾽ ἔστω εὖ Ὠἷο 110 11). 

1170. Οὗ, 296. μηδαμῶς πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούσητ᾽. Ἐ20]. 770. “φυλάξομαι 
πρὶν ἄν γ᾽ (πρίν γ᾽ ἂν 81.) ἴδω εοἴο. Ἐπτ. Ογο]. δὅδ8. οὐ πρὲὶν ἄν σέ γε 
([656 γέ σε) εἶα. 

118, τέ δ᾽ ἔστ᾽; Οἷ,. Νὰ. 214. ἀλλ᾽ ἡ “ακεδαίμων ποῦ ᾽στιν (᾽σϑ᾽ 3); 
ΜΙΑ͂. ὅπου ᾽στίν; αὑτηί. ἘΠΙαΙταν. ἐστὶ ἴπ βοη θηἰίδθ ἰπίθυσορσαίναθ ἢπθ 
οὐΐδμη Ῥδο, 41. τοῦ γάρ ἐστ᾽; Βᾶπ. 1078. ποίων δὲ χαχῶν οὐχ αἴτιός 
ἐστ᾽; ΤῊ. 498. (9) οὐ εἶπε Ψ658ρ. 798. 

184. χἀς] Τιορ᾽ ἰτηδηη. μᾶπο ἃπίθ 1ἰξθυᾶπη ΘΟΠΒΟΠδηῦθ ΠῚ ΟΥΆΒΙΠ βϑυυδιθηῦ. 
ΠΠΡῪῚ οὐ μῖο οὔ ἂν. 949. Τῃ χεῖς τηπίαία οϑὺ ἃ ΠΡγατ!8Β ἀραᾶ Επτῖρ. ΑΙο. 
841. Ηρτο. 1270. ΙΝ). ὙΟΥΘΟΙ ἴρβθ αὖ Αὐϊβῦορμδπὶβ δοίδξα ἐς δαξ ἔσω 
ἩΒῸΤΡΔΥΘεΙπὖ ΘΟΙΗΪΟΙ. 

1938. Μα]τη ὀξύτατα χὥσπερ --. 

᾿συμμάχων (π0η ξυμμ. Α.). 

197. Ηὰπο γϑυβαπιὶ ροϑὲ 198 ὑγδηβροβιιθυϊῦ Βδἰβκίθβ. Οποᾶ 5ἱ ἢδὺ, ἴου- 
ἴα8886. μὴ ᾿᾽πιτήρει. ῬΥγὸ μὴ ᾽πιτηρεῖν ΘοΥγσθπᾶσμη,. ΜΙηΐτη6 Βαΐς Ἰοοο 60π- 
γΘΠΪΤΟ ἐπιτηρεῖν νἱἀθγαπῦ Ἡδηηδον, Μοῖπ. Βουρῖς. θίοθ. Ἱπῆπιδίναβ. ααϊᾷομι 
ἀρίθμαϊ ἔουίαθβθ μούθϑὺ 6011. 172. τοὺς Θρᾷχας ἀπιέναι οἴα., 5608 ποῃ 
ΘΟΠΥ̓ΘΗΪὗ ἢ10 ΘΟΠΙΡοΟΒβίζαμη ἐπιτηρεῖν, '. 6. ΘΧΒΡΘούδυ 8, ΟὈ ΒΘ σ 816 (οἴ, 929). 
ΘΔΙΠΟΌΤΘΙΣ 6] 10] 6 Πι18 ἔουβαη οϑὺ πῖο ψϑύβϑαβ, πἰδὶ ἔοτίθ δχοὶ ββθ ποῃ- 
ΠᾺ}1ὰ βἰδίπδϑβ. 

198. χάν τῷ στόματι λέγουσι ---Ἴ ΟοΥτσοηδαπι Βαβρίοου κχἀσὸ στόμα- 
τος λέγουσι ---. Οἔ, ῬΊΉ]6ηΙ. ΤΥ. 16. ἀπὸ στόματος ἅπαντ᾽, ἐὰν βούλησϑ᾽, 

ἐρῶ. ϑαϊά. 85. ν. ἀπὸ στόματος. ῬΙαΐ. ΤΊΘπι. ὅ. τοὔνομα λέγων ἀπὸ στό- 
ματος. Τιοχ. ϑδ8ρ,. ν. 480, 6. 851. ἀπὸ χειρὸς (λογίζεσθαι) 65ρ. 666. ἀπὸ 
γλώσσης οἷο. «“παλόστομος 46 νἷπο αἰοἰξαν (ν. δβγοι. 5. ν. γλύξις). 

199 84. Τ΄π6018 ἃ ηΐθ ταύτας οὐ ἐγὼ δὲ (201) δ5ὺ ἰῃ Α. 

199. σπείσομαι βυδᾶοὺ οὔϊδιη Μοίη. πᾶ οογγθοίϊο ποοθββασία υἱάθίαν. 
ῬΓΟΡΌΘΙ ΒΘ] Π6η8 χἀχπέομαι. ὙΘΥΙΒΊΠΙ116. Θπἶπ δὲ σπείσομαι ϑβουϊρθαμι 
6880. ΘΕ) ἐχστέομιαι ΘΟΠΡΤΆΘΗΒ, ΡοΐϊιΒ απἂπιὶ σπένδομαι οὰπι δέχομαι. 

202. εἰσιών] 1. 6. ἀοτη απὰ πη γῶπ5 (τ 6 416 η5). Θὰ. ἐξιών. 

208. 510 φευξούμενος ΑοΙι. 1129. φευξούμεϑα ῬῚ. 447. φεύξεϊται (ᾳπᾶ}.) 
ΡΙ. 4006. ϑ8εά πρνευσεῖται Θδὺ τηθίγο πΠῸΠ ροβύπ]απίο Βδη. 1991. ΟἿ, ΤΉσο, 
ὙΠ. 604. πλευσουμένους (πλευσομ. 81.). Ἠππο γοιβαπι ἀπέ 901 ἱπ]υσία 
ὑγαηβροπθπάθμι οθηβοῦ ΠΟΡΤΔΘΕΒ. ᾿ 

211. οὐκ ἂν ---Ἴ ΜαΙΐπι οὐ γὰρ ---, αἀπδθ οδιβαπι τοδάδηξ οὰν ἀϊχοσὶς 
οἴμοι τάλας οἷο. ΟΥ, Ἐφ. ὅ24. ἐπὶ γήρως, οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἥβης, ] ἐξεβλήϑη 
πρε- σβύτης ὦν. ᾿ 
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218, στερρόν] ᾳα. στεφρόν (ἈπρῚ. 501}. 868 οἵ. ῬΙαῦ. Ῥῃαθὰ. 8. 108. 
219. Οὗ, Νὰ. 985. Κηκείδου (Κηκίδου Ν.). οὐ δα Ῥδο. 704. 

290. Οὗ, οὖ ποπηῖπδ ραἰτοηγιηΐοα ᾿Επικυδείδης, Πηλείδης, Ἐὐπειϑείδης 
(Δοίδη. ἘΡἰβύ. 3... ϑιηριοχ ἰᾶηθη Αρατίδας οογτορύα τηθαϊα ἸορΊθαν 

ΤΠΘοοΥ. Ὗ. 90., οὖ σοιηροβῖθα ποιηϊπᾶ ΡΙΟΡΥΪα οχ χράτος 5]Π10]}10] ε βου ρύδ 

ἘΡΙα 6 τΘΡουἹ πἰοποῦ ΒΔάΠδηη. 

221. ΟΥ. Επ᾿. Ηΐρρ. 889. ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι | τήνδ᾽ οἷο. ΞΡ] - 
οὐϊγαμη ἐγχάνῃ 016 ὑποῦαν. Ῥα]θῖπ8. ῬΊθμα οοηβύγιουϊο ἴοτοῦ σχεπτέον 

γὰρ μὴ ἐγχάνη. ἈΠρΡΊΪ66, ἔογ ψ͵ τἸηυϑὺ ποὺ Ἰοὺ ἢἷπι Ομ 0 Κ]0 οἷο. 

ΟΥ δὰ Αθβοῃ. ἀρ. 8382. Β0ρ}]. 351. 

Τη ποίϑ ρτὸ “ΕὙ0ΖΟΠ.᾽ οοΥν. “ ΕὙΤΖΒ0}.᾽" 

222, γέροντας ἄνδρας ἴθιηθγθ ΕΥΌΖΒ0}. δὰ ΤΊ οβιη. 0835. Ῥοβῦ μηδέπερ 

Ῥοβύπ!αϊαν οὐμηΐπο ΡΥ ΙΟΙ ρἴαπι. 

296, {51 Ὁαῦα αὐἰάθηη Ἰοοιίο οϑὺ ὀργήν τινος ἔχειν τινὶ, 8504 ΨΘΙΘΟΥ ὖ 

Ῥθπ6 Οτᾶροθ αϊοαύαν πόλεμόν τινος αἴρεσϑαί τινί Ὑἱθίοδαμη νἱάθῦιῦ 
αὔξεται, ἴῃ αὰο Ἰαΐοῦ, πὶ [Ὁ]1οὺ, ἐσϑ᾽ ὑπέρ. Τιοοαύϊο πόλεμον ἔχειν τινὶ 

οοουντὺ ἔπγν, Ἠρν, 2660. 
297. αὔξεται τῶν ἐμῶν χωρίων] Τρρο ἐσϑ᾽ ὑπὲρ τῶν οἷο. ΥἹΧ ΘῃΪπὶ 

σοηϊθίναβ τῶν ἐμῶν χωρίων 5ἰρηϊἤοαγο ρμοίοδῦ ρυορῦθυ πηθ8ἃ ΡΥ89 Ϊ8. 

280. Θὰ. πρὲν ἂν σχοῖνος αὐτοῖς ὅπως (γ6] αὐτοῖσιν ὡς) ἐμπαγῶ. 

299, ΟἿ, Ῥαο. 1084. οὔποτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ ᾽ν πρυτανείῳ. 

1087. ᾷἀρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿4ϑηναίους ἔτι παύσει; Αν. 028, οὐκ ἔστιν 
ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ' ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης ἔτ᾽ ἀφείμην. ὅϑορῃ.. 41]. 98. ὥστ᾽ 

οὔποτ᾽ ““ἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι. Ἐλπιν. ΗΘ]. 227. οὐδέ ποτ᾽ ἔτι πάτρια 

μέλαϑρα --- ὀλβιεῖς. 

238, ΒΘροπθηάση ἢἶο ογβᾶπ ἄρτε ρῸ ἄρα, αποὰ Ββυδᾶοῦ οὐΐϊαπη Ηδ]- 
Ῥουίδιηα (ΡτΌβορ. Αὐὶβύ. 1. ρ. 118... Τομίαραμι ρυδθίθσθα σῖγα πᾶς" 

ἤχουσα τἀνδρὸς ἄρτι --. ΚΕ] σῖγ᾽, ἐπεὶ ᾿ξήκουσα τἀνδρὸς ἄρτι ---. 

242, πρόϊτ᾽ Τ΄, τυ. (αὖ νἱ4.)} πρόϊϑ᾽ Τ΄ ὁονγ. Θα. παρέτω ᾿ς τὸ πρόσϑεν. 
ΟἿ, 48, Ερο]. 129. πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. Ἐπ. 161. ἀλλὰ ἐς τὸ πρόσϑε 
χρὴ παρεῖν᾽ ἐς τὴν πύχνα. Ὁ 6ρῸ ππο γθυϑαπ) οοπϑυϊαπηῦ ΒΟ ΠΊΔΉΏ. 

οὐ Βαθοῖρ. ΟἿ, δὰ Ρ]. 1100. 

2417. Ναπο τορομθημᾶα τἷπ1 νἱάθίαν ἰθούϊο Βυπποϊίδηδ, χαὶ μὴν χαλόν 

γ᾽ ἔστ᾽. ὦ Διόνυσε δέσποτα, οἴο. ὙΘΥΘΟΥ Θηΐπ αὖ χαὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ᾽ 

βρη ἤρατο ροβϑὶῦ ἰα 6 πὸ δύ, αὖ Θχρ!]οαηῦ Ρ]θγῖαπθ. 0 58ηϑι ἀϊοθη- 

ἄστη ρούϊα5 ἰαϊδβοῦ χαὶ μὴν καλῶς γ᾽ ἔχει. ὅ1ο 9406. ἤδη καλῶς ἔχει σοι. 

Δα χαλὸν Βαθαιαϊοπάθπι ἔογβα τὸ ἔτνος. 146 ὕδιμθηῃ 8ῃ ΘΟΙΤΙΡ ΠαυΙΙ 

δἰῦ χαὶ μὴν καλή γ᾽ ἔστ᾽ (86. ἡ ἐτνήρυσις), δῦ χαὶ μὴν ἀπῆρχταί γ᾽ 

(244), δαὺ χαλῶς ἔχει πάντ᾽, ἁαῦ αἸϊπα αἰ 5[ 1116, 

251. ἀπαλλαχϑέντα] Ἑδᾷθῃη ἔογπηα οδὺ ὕ8βρ. 484. 604. ἀν. 940. ΡῚ. 66. 
ΑἸΐοτα ἴογπιᾶ ἀπαλλαγῆναι, τηθίτο ἃ]. πᾶ πο ροβύμ!]απίθ, Ἰθρὶθαν ΑΘ. 201. 
210. Ῥδο. 298. 3038. 352. ἘΠ0]. 1082. 1100. Ῥ]. 268. 271. 8160. ΕῪ. 844, 8. 

255. κἀχποιήσεται Ἀ. Β. Β. “4. χἀχποήσεται Γ΄. Μαά. 9. 

200, Αἀ46 Χοη. ὕγι. 11. 1. 106. χαὶ εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν 
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ἦτε οἷο. Ὁϊταμπαθ πβαγραίαν ἥττονες οἱ ἥττους, αὖ πλείονες οἰ πλείους. 
ἥττονες οβὺ Ρ]. 8368. 

208. περιτράγῃ] Οἵ. Ψ68ρ. 672. 606. Βοτί. περιέλῃ. 

269. ὦ Ξανϑία)] Ἑοτί. ὁ Ξανϑίας, οὐ ἴπ Πδη. 9271. ὁ Καρίων ἴπ Ρ]. 1100. 
σφῷν δ᾽] Θυϊάπὶ σοὶ δ᾽ ὃ ῬΠΔΙΊμΙ Θηΐπὶ ροτγίαρα 8015, αὖ νἹἀϑαχ, 

Χδηδηΐϊαβ ΡῸΠ6 τὴν χανηφόρον. 
2608 5ᾳ. «Ῥαλῆς] ΟὐπἕδοΙ ποιηθη Θαλῆς Νὰ. 180. 
204, Φᾳ. νυχτιπεριπλάνητε (510). ΟὈΠΟΙ τ. γυχτίπλαγχτος 6560}. Αρ.. 

12. 880. Ο1ο. 524, 751. ἶ 
212. χλέπτουσαν -- λεπτὴν ἀνευρόνϑ᾽ ποβοϊοααἷδ νἱνῦ ἀοοίαΒ. ΟΌΥΤδχθ- 

τἷπὶ χατιοῦσαν --. (Οἵ. Νὰ. 828. βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηϑ᾽" 
ἤδη γὰρ ὁρῶ χατιούσας ] ἡσυχῆ αὐτάς). ὙΕ] ἀνιοῦσαν (εἴ. δᾶ Αν. 140.). 
6] τρέχουσαν (ἕρπουσαν, χωροῦσαν). 

218. Φελλέως Ὀϊπα. Βοίῃ. ΜῈ]. φελλέως (5160) ΕΙΌΡ. Ἐροΐθ, ορίπου. 
Βοΐθγοπάθμη ἴουβδῃ ἐκ τοῦ φελλέως δῇ τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν: Οἵ. 
ΕαΡΟ]. 11. 514. Φιλόξενος ἐκ Ζιομείων. 

218. ΝΟ πηᾶρὶβ αἰτηϊπαῤίνιμι δῦ τρύβλιον ᾳαὰπι δέμνιον. 
219. ἐν τῷ φεψάλῳ] 0. ἐν (ἐπὶ) τὠπιστάτῳ (τ6] τὠπιστάτῃ), γΕ] ἐς 

τοὐπίστατον, γ8] ἐκ τοὐπιστάτου. Οἵ, Αν. 486. τὴν πανοπλίαν --- ταύτην 
λαβόντε χρεμάσατον τύὐχἀγαϑῇ 1 ἐς τὸν ἱπνὸν εἴσω πλησίον τοὐπιστάτου. 
γε] ἡ δ᾽ ἀσπὶς εἴσω ᾽ν τῷ χαπνῷ (ἀπΐ ἔνδον ἐς τὸν ἱπνὸν). Μαυϊραία 
ΦΟΙΘΥΔΤῚ ποααϊδ, 4 απΠῚ πΪΠ}] 8]1πα 5ἰ βρη  ἤσατθ ροββὶὐ φέψαλος αἀυδηη Β5οἷῃ - 
1118, αὖ ἱπ: 6βρ. 227. 

286. Οἵ, Ἐᾳ. 604. οὗ νέωτεροι. ΝᾺ. 1391. τῶν νεωτέρων. 1396. τῶν 
γεραιτέρων. ΤΥ8. 1120. ῬΏΘτΘοΥ. 11. 208. αὖ γεραίτεραι. Μοποβᾷ. 101. γνῶ- 
μαι --- ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων. Ἐπτ. Μοά. 68. ἔνϑα δὴ παλαίτατοι 
(1. παλαίτεροι δαΐ γεραίτεροι) ] ϑάσσουσι. 

291. δύνασαι] τολμᾷς τηθὲτὶ σταίία Ηἰτβομὶρ. 96 ΒδΘρίὰ8. ἴῃ ΠΟΟ ο81- 
ΠΙΪΠΘ ΠΟ δοοαταΐθ τθβροπᾶθηξ υϑῦβιιβ ΔΗ ἰβ τόρ ϊοὶ. 

298. ᾧι. ἀντὶ δ᾽ ὧν ἐσπεισάμην οὐχ ἴστε γ᾽, ΔηΡῚ. Υ88, Βα γοὰ 
4ο ποὺ Κποῦ οὔθ. ϑ8ᾷ ραγίϊου]δο δὲ --- γε γ868, δ πᾶ ΡῬούϊαβ ααδιη θαΐ, 
δ᾽ Ὁ ἃ εβἰρπίβοδηύ, 81 ἔουύθ νϑῦαμι οϑὺ οὐκ ἔστε μ΄, δομέοσγο Ποϑοϊς ΑΗ. 377. 
αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ὑπὸ Ἀλέωνος ἅπαϑον! ἐπίσταμαι δή. 442. εἰδέναι μὴ 
ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. ΝαΡ. 1186. οὐ γὰρ --- τὸν νόμον | ἴσασιν ὀρϑῶς ὅ τι νοεῖ. 
Ἐᾳ. 716. ἐπίσταμαι γὰρ αὐτὸν οἷς ψωμίζεται. 871. Ῥαο. 604. εἰ βούλεσϑ᾽ 
ἀκοῦσαι τήνδ᾽ ὅπως ἀπώλετο. Ῥϊπδτο!.. 11. 11. ὃν ἔστε ἀκριβῶς ὅτι δικαίως 
ἂν --- τῆς ἐσχάτης τύχοι τιμωρίας. 864 πΒαβρίοϊομϊ οὐποχίαπι οδὲ οὐκ 
ἔστε μ᾽ ῬΙΟΡ΄ΘΙ ΘΟ]]ΟΟΑ ΟΠ 61 ῬΓΟΠΟΙΗἰ Πἶβ: θ6π6 οηΐπὶ ἀϊοϊξασ οὐχ ἔστε μ᾽ 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐσπεισάμην, ποη ἰΐθπι, ορίπου, ἀνϑ᾽ ὧν ἐσπεισάμην οὐχ ἴστε 
με. ΛΑ οἴδϑατ᾽ βροοίαγο νἱάθαξιῦ Πανθηπαίϊβ Ἰϑοίϊο ἔσατ᾽. (Οουγαρίθ]δο 
δηΒ81) ἀραογιῦ ἐογίαββο ἔστ᾽ δῦ ἔστε ἴῃ ἸηΔΥρΡῚ ΠΘ δαδβουρύπμη, Ηΐπο νᾶτῖδο 
Ἰθούϊο 08. ῬΤᾶναΘ, τηθτὶ ἐπ]οΐθπαϊ οασβα Ποίδθ, ἔστε, ἔστε τ᾽, ἴστε τε, ἴστε, 
γ..) Οἴἶδας Ἰορίθαν ῬΙοθηϊοΙ ἃ. οοτη. ΤΥ͂. 510, ϑέναίοη. ΤΥ. 540. Ηοτοά. ΠΠ7. 79, 
οἴδαμεν ἨρΙοᾶ. ΥἹΙ. 214, οἶσϑας (Ὁ) Οταΐίπ. 11. 80. ΑΙοχ. ΠῚ. 389. 
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Μομδπά. ΤΥ. 174. (Ὁ) ῬΊΟΝ. ΤΥ, 14, (Ὁ) Ῥοβδβὶβ οὐὔϊδιῃ --- οὐκ ἔστ᾽, ἐμοῦ 

δ᾽ ἀχούσατε, γε] ---, οὐ γὰρ χάτιστ᾽ (οὔπω γὰρ ἴστ᾽, ἀκούσατε. 

Τη ποίδ Ῥ1Ὸ “294 ΟΟΥΥ. “209. 

800. ὃν ἐγὼ τεμῶ Μοΐη., 0011. ΕΌΡΕτοπ. οοπ). ΤΥ. 494. γογγυλίδα 
ταύτην ἔτεμε λιτὰ καὶ μακρά. ϑοίαα,. 11. ὅ86. τεμὼν δὲ λεπτὴν τῆς χλόης 

(λεπτὰ τὴν χλόην). Χεπ. Ογτ. 11. ὅ. 18. τὸ στράτευμα κατένειμε δώδεχα 

μέρη. ΤΏΉΘοΟΥ. ΙΧ, 27. πέντε ταμὼν πέντ᾽ οὖσιν. ϑ64 ρΡᾶγαπι οοπγθηϊῦ Πϊο 
ΒΏΡΙΟΧ τεμῶ. Οὐπέτα ορίϊπηθ οοηνθηὶν οοΙϊηροβίίατῃη κατατεμῶ, 60ποἷ- 

ἄδπι, ΑΠΡΊΙΟΘ 1 ΜΨ{111] οαὖ ἀρ. ΥἹάΘ Θοτητη. 

801. τοῖσιν ἱππεῦσί ποτ᾽ ἐς χαττ. οἰϊαπη Μοᾶ. 9. Οὗ, Ευὺτ. Η8]. 409. 

γαῦς δὲ πρὸς πέτρας ] πολλοὺς ἀριϑμοὺς ἄγνυται ναυαγίων. 

807. Οἵ, οβρ. 418. ὠγαϑοὶ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσατ᾽, ἀλλὰ μὴ κεκράγετε. 
809. οὐδ᾽ ἐγώ] Τιορϑπάθπη τηΐῃὶ νἱἀθίαν οἶδα γάρ. 

912, ἤδη] οὕτω τη! ῦ Το ταθαβ, ααἱ ἤδη μὰς ἱπνθούμμ οθηβοὶ 6. ν. 310. 

ΝΙΒΙ] οραβ. 

314. πόλλ ἄλλ᾽ τϑααϊν Ὑ ΘΟ] οη. μεγάλ᾽ ἂν --- χἠδιχημένους ἨδηηδΙΟΥ. 
ΘΗΒῸΪ θΘπ8 Οοπγοηϊγοῦ ῥᾷστ᾽ --, Οὐπηροίθπαιππι νἱάοθίιν πολλὰ ὁαπΠὶ 

λέγων, ταυ]δα ἀΐϊοθπ8. ἣἥρα βθηῆηβιιβ πο ρούϊιβ υἱάθίαυ θ586 ΑΠρΡΊ]Ο6, 

ΟΝ ἸΔῺΥ ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ (ΟΥ Οἵδ6}) ἷπ Β01η6 Τϑβϑρϑοῦβ ουύθῃ ἰπ]͵]υγθᾶ. 

915, τοῦτο τοὔπος] τι. τοῦτο μέντοι. 60]]. Ὑε8Ρ. 420, τοὔπος ἴονΐδβ58 
ΟΧ β)]οββοιηδίθ ἰγυθρβιῦ. 

517 86. “ϑουρβιῦ Αὐἰβίορμδηθβ Ὑθυβὰπ αἱ πππὸ οϑὺ 818 δπΐθ νυ. 317, 

οὔ ογαϊποηη ἱπγυϑυῦ ΠἸΡγαυ8 ἀθοθρίιβ νοῦ λέγειν ἴῃ ἢπο γϑυβιιαμῃ 8310. 

εὐ 818, Μαϊΐοβ 6] αβπη0 4] ΟΥΤΟΤΘΒ. ΠῸΠ ἰη τδθοῖβ ὑδηΐαπι οΟΘΙ οἰ 5. 568 

ἴῃ 41118. ἀθοαθ ἱπυθηΐ!} ἰΐὰ οοπϑίαῦ αὖ ΘΧΘΙΡΙα ΔΠΌΥΤΘ ΒΕΡΘΥΥΔΟΔΗΘΙΙΠῚ 

Βὶῦ, [0{8Δ4πὉ Ἰοσαύυν 317. ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω ..... λέγειν. [ 3518. χἄν 

γε μὴ λέγω δίχαια μηδὲ τῷ πλήϑει δοχῶ ---, φοβίαιθ δοκῶ οὕχη ΜΈΘΙ]ΘΙΟ 
το ϊοθηὐδηι βἰαδιδιηιβ ΠθΟθθθθ οϑῦ, απ ΠῚ ΠΟῚ ΠῊΪΓΆΠΠ7, ααΐὰ ἴη ἶδ06 

ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠΪθῸΒ ΠΕΙΠΘΙΙΠ ΘἸΟΥΠῚ ὙΘΙΒΙῸΠῚ οχοθάθσθ ροθίδθ πὸ Ἰἰοαῖῦ. 
Ῥτοβύοθαν Ἰρὶθαν ΤΙ ΟΔΘΟΡΟΙΒ: ΠΊΘΘΤΘ απᾶθ 56 η 0 ΠΟῸῚ ΤΘίΟΥΙΪο; ἔπη 00 

οἂραΐ ᾿πΠΡΟΠΘῊΒ γουθὰ ἌΘΘΥΘ μαγδῦιβ 801 οὖ, 51] Π0Π ἠαβύα ΡΓΟΐογΟ, --- (Π16 

Ἰητθυ οἰ 6), δῆς ΠΟΥ γουβαατη ἔαἾ856. βϑηξοπίϊαπι ἀοοοὺ βουϊρῦου ἢγρο- 
μθβθοβ: ὁ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν χεφαλὴν ἔχων ἀπολογή- 

σεσϑαι, ἐφ᾽ ᾧτε, ἂν μὴ πείση τὰ δίχαια λέγων, τὸν τράχηλον ἀποκοπή- 

σεσϑαι, οἷο. Τϑῖὴ ΟΠ ΠἾδ, ΟΡΙ ΠΟΙ͂, ΘΟ μα θυθηῦ. ΝΌΠ ΔΙΏΡ] 5 ἀγα] ΟΥ̓ ϊ ΟΠ ΠῚ 

τηθηθϊο ἢύ, 864 ππῖπβ; Ορἐϊπη6 οοηρτιαπὺ 81] αὐ] ὙΘΥΒῚῚ8 ΟἼΠ γΥ. 864. 417. 

4860. 492 ---405.; Δῆδυθαν ὑσαποιβ; δἰύου ΤΙ ρμα5. οἀραὺ ἱπῆδου οὖ γουῦθὰ 

αοῖῦ 490 ---ὅδ0.; αἰ ογοδηΐαν πῦρ 586 ΑΟΠΔΥΠΘΠ568, ΡΔΥΒ αὖ Θαπη οοοϊάδηΐ 

ἴῃ ΒΟΘΠΔ 1ΠΘΥΘ γΟΪπηῦ, Ρᾶγ5 αὖ δὰπὶ ἀοίοπαδηθ; Πὶ υἱούουϊ δ 60Π86- 

αὐπηΐαγ γν. ὅ71.; βυσρὶὺ ὈΙΟΔΘΟΡΟ]Β οὖ βαῖγαβ οϑί." (ΒδΚΠ.) 

818, ϑελήσω] Ἐοχγύ. ϑέλω ᾽γώ. ϑ8ῖς 1,γ8. 478. ἐπεὶ ϑέλω ᾿γὼ σωφρόνως -- 
᾿ χαϑῆσϑαι. ὅ:84 οἵ, Ρ]. 821. βουλήσομαι --- τῷ. κόπῳ ξυνεῖναι. 

τὴν χεφαλὴν ἔχων λέγειν] Θὰ. πώνϑ'᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω λέγειν. ἘΠ᾿ 510 Μεΐπ. 
Οὐ, 80, ἐμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν ] ὑπὲρ ““ακεδαιμονίων 
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ἅπανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω. Ῥίποργᾶμη Ἰρούϊομθιη χρυ, εἰ [4110Υ, ᾿πίουρυθία- 

τηθηΐαμη τὴν χεφαλὴν ἔχων. Ὗὲὲ] τήνδ᾽ (50. τὴν χεφαλὴν, Υγ86] τόνδ᾽, 56. 

τὸν αὐχένα) ἔχων οὕτω λέγειν. (Οἵ, ῬΙ]. 3821. βουλήσομαι --- μασώμενος 

τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ κόπῳ ξυνεῖναι. Αν. 1116. Ἡεοτοα. ὙΠ1. 118. τὴν νέα 
ἐπιχουφισϑεῖσαν οὕτω ἀποσωθῆναι. ΤΉΘΟΡὮν. ΟΠᾶτ. 10. χαὶ εἰπὼν “.41ϑηνᾶ 

χρείττων᾽᾿ οὕτω παρελϑεῖν.) 1] ϑελήσω χων λέγειν τὸν αὐχένα. (Οἵ. 492. 
ὅστις παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα εἴ..). Νοι Ἰερίταν δέρη ἱπ οοτποραϊα. 
51 τὸν λάρυγγ᾽ Βουϊρβίββοῦ οοιϊηΐοιβ, υἱχ ἴῃ τὴν χεφαλὴν τησίατὶ ροὐδβθῦ. 
51 Τουίθ τὸν Κέφαλον 1060 ἱποχϑρθοίαϊο ροβαῖϊ ὑγὸ τὴν χεφαλὴν, ΘΟΠΙΘΙ 

ἰηΐτα ν. 1002. ἀσκὸν Κτησιφῶντος. Ἐπ. 1868. ἐκ τοῦ λάρυγγος ἐχχρεμάσας 

Ὑπέρβολον (απαβὶ λίϑον). οὖ ΤῊ. 1038. χήτει βορὰ Γλαυχέτῃ πρόχειμαι. 
γυϊραίδηι ἔντιβίτα ἐποῦαν Ῥα]οῖτιβ, 6011. 486. ἄπελϑ᾽ ἐχεῖσε κᾷτα τὴν χεφα- 

λὴν ἐχεῖ ] παράσχες εἰποῦσ᾽ (παράσχες εἰπέ 8᾽ δῖ λέξον παρασχοῦσ᾽ Ὁ) 
ἅττ᾽ ἂν αὐτῆ σοι δοκῇ. 

Τῃ ποία (Ρ. 47, 8.) ὕργο “τραχηλὸν᾽" ΘοΥ. “τράχηλον." 
921. Οὗ, δὰ Ὑββρ. 454. ἷ 
Τὰ ποίὰ ῥτο. “Ὑοβρ. 1330," ὁοττ. “ΟΡ. .18320. 

822. οὐχ --- οὐχ Τ᾿. οὐδ᾽ --- οὐχ Α. Β. Ο. Ζ΄. 4. οὐδ᾽ --- οὐδ᾽ Ῥ, Καρί. 
Β6. Ῥοῖβ. ΕἼΠ18]. 

ὠχαρνηΐδαι κα. ὠχαρνῃάδαι. Οἱ, οπι. Π. ὦ. 1. Πηληϊάδεω. ΠΘΟΟΙ. 

ΧΥ͂Ι. 142. Πελοπηϊαδᾶν τὲ καὶ Ἄργεος ἄκρα Πελασγοί. 

9594. Δα46 Ἐπ’. Οτοβύ. 1698. μὴ μηδαμῶς δράσῃς τάδε. 

390. δα 5 ἴαο!θ ἄρ᾽ ὁμήλικα ἴῃ ἄρα τὸν ἥλιχα ἃρῖτα ρούαϊδ ; ροβίθα 

τηΘ Ὁ] ΒΟΒΟΠΘΠΑΙ οδαδα αἰΐοσα τηπίαύϊο ἰδοία οδὺ ἄρα ϑ᾽ ἥλικα, αὖ .θρὶ- 

ἔα ἴῃ Ζ. Οὗ εβρ. 245. ὦνδρες ἥλιχες. Ἐπτ. ΕἸ. 660. ἔσως Ὀρέστου σ᾽ 
ἥλιχ᾽ ἥδεται βλέπων. Μρα. 240. ἢ πρὸς φίλων τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικας τρα- 

πείς. ῬΏΟΘη. 1701. πρὸς ἥλικας φάνηϑι σάς. Ἤργο. 989. σός εἶμι" σὸν 

παῖδ᾽, οὐ τὸν Πὐρυσϑέως, ὀλεῖς. Ἡΐργν. 1101. ἔτ᾽ ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς 
ὁμήλιχες. Ε Ὠΐο γϑυβιιβ αἰ ποι 8 Π106γ15. ἱπηρ ] πα αγ, 

Ῥχὸο “ἄρα 8ϑ᾽ ἥλικα Β. 42." ὁοοτγ. “ἄρα 8᾽ ἥλικα Β. 2." 
998. 9. λέγ᾽ ὅσα (γ6] ὅ τι) σοι δοχεῖ. ω 

τόν γε αχεδαιμόνιον Ἐοϊδὶρ. ΕΥϊύΖΒοῃ. ΟἸδηαΙ οοτέθ ἢἴο ραγίϊοαϊα 
τε, ὰϊ ΠπΠ0ῃ οϑὺ αποᾶ γϑβρομάθαῦύ. (ᾳ. τόν τε “αχεδαιμόνιον αἴνεσον 
ὅτῳ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον. Οἵ, 487. τὴν κεφαλὴν ἐχεῖ ] παράσχες εἶπέ 8᾽ 
ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοκῇ. 

999. ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον Βοίῃ. θῃ. ὅτε τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος 

(ποπ ἰδμθὴ Ρῥγοΐθϑϑιιβ οὐαῦ ΠΙΟΔΘΟΡΟΪΒ Τιαοοπᾶ 5.01] φέλον 6886), δα 

ὅ τι τῷ τρόπῳ σου ᾽στὶ φίλον, δαὺ εἴφ᾽ ᾧ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον, παῖ 

Ρούϊι5 ἔϑ᾽ ὅτῳ τρόπῳ σοὐστὶ φίλον. (ϑδϊο Ηφτοά, 1. 108. τρόπῳ ὅτεῳ βού- 
λεαι.) Οὐ, 869. λέξω δ᾽ ὑπὲρ «“1“αχεδαιμονίων ἅ μοι δοκεῖ. 480. ἄπελϑ' 

ἐχεῖσε κᾷάτα τὴν χεφαλὴν ἐχεῖ ] λέξον παρασχοῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ δοκῇ. 

8θ0. τέ οὖν οὐ λέγεις --- ὅ τι ποτ᾽ --- τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; ΤΏ ΘΠ, 210. 
ἀλλὰ πρᾶττ᾽, εἴ σοι δοχεῖ. ὅορ!. ΑἹ. 1400. εἰ δὲ μή ᾽στέ σοι φίλον 

πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς, εἶμ᾽ ἐπαινέσας τὸ σόν. ῬΊ]. 880. εἰ δέ σοι μᾶλλον 
φίλον, οἴο. Ορᾶ. Ο, 1206. ϑεοῖς γὰρ ἦν οὕτω φίλον, Ῥ]αῦ, Τδοῖ, 189. 
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λέγ᾽ οὖν ὅ τι σοι φίλον. Ἐλιν. Ηδ]. 1417, εἴ σοι φίλον. ΒΠ65. 844. φράσω 
γὰρ δὴ ὅσον μοι} ψυχᾷ προσφιλές ἔστιν εἴπεῖν. ΤΉΘΟΟΥ. Υ. 78. εἶα λέγ᾽ 

εἴ τι λέγεις (ὅττι θέλεις). ΧΧΤΙΙ. 117. φϑέγξομαι ὅσσ᾽ ἐϑέλεις σὺ χαὶ 

ὅππως τοι «ίλον αὐτῇ. Ουοα δᾶ τρόπος (1πρ᾽ ΘηἾ τι 1), οἵ. δα ΝΌΡ. 478. 

χάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον. Ἐπ. 1182. εἴ σοι πυχνότης ἔνεστ᾽ ἐν 

τῷ τρόπῳ, ὡς λέγεις, οὕτω πάνυ πολλή. δρᾷ αἰϊπα πἷο 5'ρπίποαγο νἱθ- 

ἰὰ τρόπος, 80. Ἰηοἀπ5. 5316 ΕΟ]. 2605. ἐκεῖνο δ᾽ οὐ πεφροντίχαμεν, 
ὅτῳ τρόπῳ οἷο. ἩοτΙοά. 1. 108. τρόπῳ ὅτεῳ βούλεαι. θῦ. ὅτεῳ τρόπῳ. 125. 

ὙΠ1. 8. Νυπο ἀδημαχμη (ΟΤΏΪΟΙΠῚ ΒΟΥ] Ρ 5556. ΒΙΒΡΙΘΟΥ τόν τὲ “αχεδαιμό- 
ψιον αἴνεσον ὅτῳ τρόπῳ σοὐστὶ «φίλον. 

φίλον Α. Β. Ο. Ῥ. ΤΖ. 4. ΑἸΙὰ. Καβῦ. Βν. φίλος Β. ΒοΙῖκ. Μοίῃ. ἢ προ. 

(94Ππ. Απη. 1853). 

8343, ἐγκάϑωνται ἴθιηογα ΜᾺ]16Υ. Ῥον ἐγχεχρυμμένοι εἶσι. ΘΧρΙ]ϊοαῦ 50}0]. 
847. ἐμέλλετ᾽ ἄρα πάντες ποτ᾽ ἀνήσειν τῆς βοῆς τοῖππβ [Ο]Π]οἰδου ὑθηὐαῦ 

Οοοίιβ, ααἱ τὰ Π16})} 7016 γα]σαύδηη ΔΟΒυγἄδητη 6580 οοηῆίοθαν. Τρ86 οοττὶ- 

. ρΘΠΑΠΙΠ ΘΌΒΡΙΘΟΥ ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἀνήσειν ποϑ'᾽ ὑμεῖς τῆς βοῆς. Οἵ, Βδῃ. 268. 

ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ'᾽ ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 6] γούϊπβ ἐμέλλετ᾽ ἄρα 
πάντως ἀνήσειν τῆς βοῆς. ()ποᾶ δᾶ πώντως, οἵ. Ῥαο. 1104. πάντως γὰρ 

οὐδὲν ὄφελός ἐστ᾽ αὐτῆς ἔτι οἴο. ὕ88ρ. 005. ἔμπλησο λέγων" πάντως γάρ 
τοι παύσει ποτὲ οἷο. ἤδη. 2035. οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως (νικήσεις). 

Ἐπ. ΟὙγο]. 498. πάντως μέλλει τυφλὸς εἶναι. 

848. Τιορθ -- ὀλίγου τ᾽ ἀπεϑάνετ᾽, ἄνθρακες (γ61] ὦνθϑραχες, ατιδβὶ 

ὦνδρες) Παργήσιοι. 

3602. ϑουῖθο ἀλλ᾽, ἧπερ --, 

8606. ϑείς] ϑὲς ϑυϊάι5. ἴῃ ἧπερ. 
5171. χαίροντας] (α. χαιρόντων. 
874. λανϑάνουσ᾽ ἀπεμτπολώμενοι] Εοτί. λανϑάνουσιν ἐμπολώμενοι. ϑ'6α 

οἵ. Εὰὺτ. Ττο. 978. ὥσϑ᾽ ἡ μὲν ργος βαρβάροις ἀπημπόλα. 

876. δακεῖν] Τι6ρθ δάχνειν. Οὗ, Αν. 19. τὼ δ᾽ οὐχ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο 
σπιλὴν δάχνειν. Ὕοβρ. 847. τιμᾶν βλέπω. “άχνειν ἴῃ ἢἤπρ ΒΘΠΔΙ οδὲ 

Αν. 1848. ᾿ 
8717. αὐτὸς δ᾽ Βουρύου Ὑιΐαθ Αὐἱδῦ. ὁ. 6. 

389. πρῶτον πρὶν λέγειν] ΟἿ, ΤῊ. 880. περέϑου νυν τόνδε πρῶτον πρὶν 
λέγειν. Ἐπ. ὅ42. ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσϑαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν. 

8384. ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον] Ἐοτύ, ἐνσχευάσασϑ᾽ ὥσπερ τιν᾽ 
(δὰ ὁποῖον) ἀϑλιώτατον. ΟἿ. Ρ]. 707, ἐνεκαλυψάμην. 60]. 1082. ται- 

νιώσασϑαι Αοἢ. 1145. στεφανώσασϑαι. Τιγ8. 100. πορπαχισώμενος. 6] 

γὺῦν οὖν τὸ πρῶτον -- ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷο. ϑ'6ἃ ΘΟΥΡΙΡΘΠ τ ΠΙ ΟΠΙΠΪΠΟ 
ἐνσχευάσ᾽ ἐμαυτόν. ΟἿ, Ἐπ0]. 490. μετασχεύαζε σαυτήν. Ῥτο ἀϑλιώτατον 

αα. ἀϑλιώτατα. 

8385. στρέφεις τεχνάζεις τε] Οἵ, Βδη. 957. στρέφειν --- τεχνάζειν. ῬΙαῦ. 

Ῥμδθᾶιν. 286 Ἐ. τί δῆτα ἔχων στρέφει (στρέφεις Ὁ); 
πορίζειςἢ Μα]η πορίζει. Εῤ 5. Ηογπογάθη. ΟΥ, Ὥθμι. Ρ. 1297, 19. 

τοιαύτας προφάσεις ποριζομένους οἵαις --- οὑτοσὶ χρῆται. Οἵ, Ἄδῃη. 881. 

δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασϑαι δήματα (χνήσματα )} χαὶ παραπρί- 
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σματ᾽ ἐπῶν. ΤΑΌΥΔΡΙΪ5. ἔτααϊ ἔπουαπῦ ἄπο γοῦρα δοίϊνα αἀὰδ6 ργϑθοθαπηί, 
αὖ τηομαϊύ Ηθυ ΘΓ θη. 

886. Οὗ Ἐπ’. Ηδθο. 750. τέ στρέφω τάδε; 

806. ΚῊ. Ὠϊπαᾶ. Βοίῃ. ΘΕ. ἘΠΠ8]. Βοίῃ. Μα]11. ἘΪΡΡ. 

401. σαφῶς νυ]ρ. σοφῶς ΜΆΤΚΙ. δὰ ΞΌΡΡΙ]. 659. ΒΥ. Ἐ]1η5]1. ΝΟ ἰθιηθιθ 

τηπίδηάδα νυ]ραΐα: [ουΐαββθ ΘΠ ἰΤΌΠ]66 Ἰοααϊςαγ. Οἵ. ΝΡ. 1246, ἐγὼ γὰρ 

αὐτίχ᾽ ἀποχρινοῦμαί σοι σαφῶς. ὕ8Βρ. 904. ἀπόχριναι σαφῶς. 

ὑποχρίνεται Ἔ.. Ε]Π.51. Τι6ρ6 ἀποχρίνεται. Οἷ, ΒΔοΟΙ, 1270. χἀποχρίναι 
ἂν σοφῶς (σαφῶς Βεἶδι. ο[6.). οὐ δὰ ΕῪ. ὅ88. ὁ δ᾽ ὑπεχρίνετο (!. ἀπε- 

χρίνατο). ΟὈΠΕΘΥΥΙ ποὸη ἀοροῦ ὕ8βρ. ὅ9. οὕτως ὑποχρινόμεγον σοιρῶς 

ὀνείρατα. 

406. Αἀ446 Ατῖδί. ΤῊ. 1010. τέ ποτ᾽ νδρομέδα περίαλλα χακῶν | μέρος 
ἐξέλαχον; Ἐπ:. ΗΙΡΡ. 1286. “2ητοῦς δὲ χόρη σ᾽ “Ἄρτεμις αὐδῶ (αὐδᾷ Τἰρνὶ 

οὐ γὰ}]ρ.). Ηδ8]. 1048. δισσοὶ δέ σε} “Ππόσχοροι καλοῦμεν. ΒδρΟΙ. 1. ἥχω 

“Πιὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χϑόνα | Διόνυσος. 1840. ταῦτ᾽ --- λέγω Ζιόνυ- 

σος. ἘΠ65. 802. ἡ γὰρ ἐν σοφοῖς ] τιμὰς ἔχουσα Ποῦσα -- πάρειμι. 

Οτοβδύ. 1626. «Ῥοῖβός σ᾽ ὁ “ητοῦς παῖς δ᾽ ἐγγὺς ὧν χαλῶ. Οτοδῦ. 1226. 

χαλεῖ ([. καλῶ) σ᾽ Ὀρέστης παῖς σὸς ἐπίκουρον μολεῖν οἷο. ῬΙααι, ΜΊ]. 

1Π. 2. 5. “ἴ6 γοοὺ (81. νοοδῦ) Ῥα]δοθβϑί το. 

“Χολλείδης Οἱ, Πδμι. Ρ. 1260. Εὐξίϑεον τουτονὶ τὸν Χολλίδην (510). 

“Χολλείδης τοοΐρ Ἰορτξαν ΤΥ. Ρ. 481. ΟἸΠΔμ Ιου, Τηβου. 108, Ομ] 5016 18 

ΔΥ ΙΘΌ]αΤη δηΐθ ΠΟΠΊΘΠ ΔΡΡΘΙ] ὑπ τϑοῦθ τηοπαϊῦ Ῥα]θὶα8, 

410. Εὔγιη. Μ. ρ. 679, 24. Ἰστέον. ὅτι οἵ ᾿4“ϑηναῖοι ἀποβάλλουσι τὸ ἴ, 

λέγοντες ποῶ. Ῥῃοίίαβ, Πόει: χωρὶς τοῦ ει λέγουσι. Ὁ ̓ δδθηθῦ 5680}. δᾶ 
ΡΙαΐ. 11. Οὗ, δὰ Νὰ. 1448. 

411. Ῥοβὺ χαταβάδην ποΐατῃ ᾿πέθυγοραίο 15. Ροϑαΐ. 

410. τῷ χορῷ] τήμερον ΝΑΌΘΙ, 60]]. ν. 440. 

418, Οἰνεὺς ὁδί] ΒοΥβᾶη Οἰνεύς ποτε. ϑεᾷ οἵ, τ056. τῷδε τῷ Κηφι- 
σοδήμῳ. - 

420. οὐκ Οἰνέως, ἀλλ᾽ “ἦν ἔτ᾽ --- ϑρᾶρου ἴῃ (ἝἸ]888. ΦΖοῦση. ΤΥ͂. 716. 
Ῥοββὶβ οἰϊδπὶ οὐκ Οἰνέως, οὔχ, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ -, δα ποὴ ἀἰβρ]οθί γα]ραία.. 

οὐχ Οἰνέως ἦν] Βοτί. οὐχ Οἰνέως, οὔκ. 

421. Οὗ Ἡοτοά. 1. 130. οὐ τὰ μὲν τὰ δὲ οὐ (8160), ἀλλὰ πάντα δζἷα. 

422. ἀλλ᾽ ἕτερος ἢν] Οα. ἀλλ᾽ ἣν (γ61 ἦν, ἀλλ᾽ ἑτέρου --- ἀϑλιωτέρου. 

428, Αἀἀθ Αθβοῆ. Αρ. 1652. ἀλλὰ μὴν χἀγὼ πρόχωπος εἴο. 

οὐ Βελλεροφόντης} Οα. οὐ Βελλεροφόντην (50. λέγω). ΟΥ, 480. οἶδ᾽" 

ἄνδρα Μιυσὸν Τήλεφον (80. λέγεις). 

480, Οὐ, Ε20]. 866. τίς --- δεινός ἐστι τὴν τέχνην; ] ἀλλ᾽ οἶδ᾽, ἀμύνων 
(ἀλλ᾽ οἶδ᾽ '4μ. γὰ]ρ.). Αν. 1461. βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. ΠῈ. μαν- 
ϑάνω" } βέμβιχα (δι. λέγεις). ῬΉγγΠ. οι. 11. ὅ89, τίς δ᾽ ἐστὴν ὁ μετὰ 

ταῦτα φροντίζων; Β. Μέτων ὁ “ευχονοεύς. 4. ἐγῴῷδ᾽, ὁ τὰς χρήνας ἄγων. 

ΟΥ οὔϊαια ΤΊ, 860, τῷ δῆτ᾽ ἂν αὐτὸν προσαγαγοίμην δράματι; | ἐγῴδα" 
τὴν χαιγὴν “Ἑλένην μιμήσομαι. ᾿ϊδη. 880. ἐγῴϑα τοῦτον -- ἄνϑρωπον 
ἀγριοποιὸν εἴθ, Εαγ. ΒδΟΟῃ. 402. τὸν ἀνϑεμώδη Τμῶλον οἶσϑά που 
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Ε΄ χλύων.] ΠΕ. οἵδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. ΟΥγοὶ]. 104, 
οἶδ᾽ ἄνδρα χρόταλον, δριμὺ Σισύφου γένος. ῬΙΤ]Π15 ΘΟΙΎΟΥ οϑὺ 1η- 

ἤν 903. 
480. Τίογαῦαν Ἰάθπὶ γουββ ἂν. 102. 1218. 

487. ἐχαρίσω Ἰερϊταν Βᾳ. 1868. Οἵ, Αν. 1401. χαρίεντα γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, 

ἐσοφίσω χαὶ σοφά. (γα. ᾿πειδὴ χεχάρισαί μοι ταδὲὴ, 6011, Ἐ00]. 1045. 
γὴ τὸν “Ια τὸν σωτῆρα χεχάρισαί γέ μοι. 

441. ὅσπερ ὅϑαϊα. 

442. Οἵ. 8582. εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνϑράχων τι κήδεται. ΝΡ. 
1202. τί δ᾽ ὅστις εἰμὶ, τοῦτο βούλεσϑ'᾽ εἰδέναι; Ἐπ. 1041. ταῦτ᾽ οἷσϑ᾽ 

ὅ τι λέγει; δι. ὅ60. χοὐκ οἶσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. ῬῚ. 12. ἢν πύϑησϑέ μ᾽ ὅστις 

εἴμ᾽. θη. ΤῊ. 238. ὅταν εἰδέναι ϑέλης σεαυτὸν ὅστις εἶ. ῬΊ]αῦ. Ἡπαθῃ. 10. 

οὐχ οἶδ᾽ ὅδ᾽ τι λέγεις. ὥϑδοα βιρτὰ 8377. αὐτός τ᾽ ἐμαυτὸν ὑπὸ Κλέωνος 
ἅπαϑον | ἐπίσταμαι δὴ οἷο. ἀν. 804. οἶσϑ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἔοικας ---; ῬΙ. ὅ8. 

μανϑάνεις ] ὅς φησιν εἶναι; 8090, σὺ μὲν οἶδ᾽ ὃ χρώζεις. Τ)6π. ν». 088. ὃν 

οὐδεὶς οἶδεν ἀνθρώπων τίς (ὅστις Ὁ) ἐστιν. ὅόορῃ. ΕὙ. 162, ἐγῴδ᾽ ὃ φεύγεις. 

ὐτᾶθοοβ Ῥ]ουσηαθ οἶδα αὐτὸν ὅς ἐστι, 8508 οὐχ οἶδα ὅστις (δαῦ τίς) 

ἐστὶ, αἰχῖθ88 πηοποὺ Ῥα] θα, ααἱ πὶ εἰδέναι μ᾽ ὥς εἶμ᾽ ἐγὼ σομ]]οΙῦ. 

4460. Ῥαο. 661. εἴφ᾽ ὅ᾽ τι νοεῖς αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτάτη. ῬΙαΐ. 

ὁοχη. 11, 620. εὖ γέ σοι γένοιϑ'᾽, ὅτι [ ἔσωσας οἷο. 
εὐδαιμονοίης} εὖ σοι γένοιτο Βυ. Μοῖπ. ΜῺᾺ]]. εὖ σοι γένοιτο δι χαλῶς 

ἔχοι μοι τοῦ ΠοΟΡτᾶθιβ, οαἱ εὐδαιμονοίης οτΐατμη νἱάθῦμ" οχ νυ. 457. 
Ἡδοῦθ, πὶ [Ἀ]Π10Υ: Δ] οα πὶ οαΐπὶ πῸπ οϑῦ ἀπᾶθ ροπάθαῦ ἀδίϊγιβ Τηλέφῳ. 

4417, Οἷ. δὰ Αν. 1310. Ἐπρὰ]. 1Π|. 224. ἐμπίμπλαται (ἐμπίπλ. να}]ρ... 

Εὰ]. Τοπ. 925. ἐμπίμπλαμαι. 

462. Εὐριπίδη, | ---ἸἼ ΟΥ, 414. ΤῊ. 209. ὡς ἀπόλωλ᾽. Εὐριπίδη, 1 ὦ φίλ- 

τατ᾿ οἴο. ὕ8βρ. 1514. ὠζυρέ, 1 ἅλμην κύχα τούτοισιν. 
458. διαχεχαυμένον)] δου. προσχεχαυμένον. 

. 464. Θα. τί δ᾽, ὦ τάλας, σε τοῦδε τοῦ πλέχους χρεώ; | 411. χρεὼ μὲν 
οὐδὲν οἴο. Εἶχ ἀ8ὰ Ηομηοτῖοο. ὅϊὸ Ἠοπι. 1]. ἡ. ΘΟ8, οὔτε μὲ ταύτης χρεὼ 
(μοπ.) τιμῆς. χ΄. 48. χρεὼ βουλῆς ἐμὲ χαὶ σέ. φ΄. 822. οὐδέ τί μιν 

χρεὼ | ἔσται τυμβοχοῆς. ί. 85. λ΄. 606. Οἁ. «. 225, δ΄. 034. Οἷ, Ῥογδβοῃ. 

δα Οτοβὲ. 000. ΤΑθτγαυ 5 οὔθ μβῖο] ἔπῖθδο νἀ θίθν ᾿πβο] 1ππὶ ἴπ ὁΟΠπηΟΘα 8, 
χρεώ. ΓΕ] τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τοῦδ᾽ ἔχεις χρείαν πλέκους; ΚΕ] τίς δ᾽ -- 

τοῦδ᾽ ἔχει χρεία πλέκους; ] 411. χρεία μὲν οὔτις. 0] τί δ᾽ ὦ τάλας, 

σε τοῦδ᾽ ἔχει πλέχους ἔρως); | 4711. ἔρως μὲν οὐδείς. Οὗ, Ἑπν. Ηθο. 976. 
ἀλλὰ τίς χρεία σ᾽ ἐμοῦ; αυϊ]ρὸ χρείαν τινὸς ἔχειν αἰοϊθαν Δ]14 15, αἵ 

ἴπ πᾶν. 808. Χρέος 8860Ρ6 να]οῦ ἰᾷθπη απο χρῆμα; παβαθδηη, ΟΡΙΠΟΥ, 
ἰάθη αποᾶ χρεία. Θαθμη ΨγΘΙῸ ΠῸΝ πἶδὶ ραῖγῶ ἰπΐθυ ΤΥΔΡΊΟΙ οὖ ΟὐμΪοὶ 

γϑΊϑιι8 ἰπίδθτοθᾶδὺ βἰπι πο, νἱάθ ἂπ ρυΐοῦ (τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε 
πείϑεσθαι μέλλεις) 5ῖ5 οουροπάμβ 5810, τέ δ᾽, ὦ τάλας, σὲ τοῦδ᾽ ἔχει 
πλέχους (γ6] πράγους) ἔρως; Τιαῦοῦ Ῥτοσι]απθ1ο οοΥταρίθ]δ. 

456. λυπηρός] Βοτί. ὀχληρός. Οἵ, 460. Ἐπν. Ηο]. 469. ὀχληρὸς ἔσϑ᾽ ὧν, 
χαὶ τάχ᾽ ὠσϑήσει βίᾳ. 
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459. Οὗ, τύ. 8170 Β]. μηδὲ στέψω χοτυλίσχον. ῬΙΟΥ. 11. 282, λάβω --- τὴν 
χοτυλίσχην. Ἐοτγτηδύαμη ἃ χοτυλίσχος (αϊτη. ἃ χότυλος), αὖ μοχλίσκιον ἃ 

μοχλίσχος ΕὙ. 405. 

ἀποχεχρουμένον) Οἵ. ΤΠΘΟΡΗγ. ΟΒδγ. ΧΧΧ, χαὶ φειδωλῷ μέτρῳ τὸν 

πύνδαχα ἐχχεχρουμένῳ (ἔχχεχρουσμένῳ 81.) μετρεῖν. 

461. οὔπω. ---Ἴ Βοτύ. οὔ τοι ---, 6011]. βδη. 42. 668. Ρ]. 864. ψΜαϊραΐδχῃ 
οομποπίου ὑποίθν Ῥα]θῖιβ, 001]. ὅ80, οὐχ οἶδά πω. 8.64 8118 οϑδὺ δἷπξ 
Ἰοοὶ ταΐϊο. 

4059. γαϊρο Ἰοριθαν σπόγγον Κ΄ 6βρ. 600. σπογγιὰν απ. 482. 487. σπογ- 

γιεῖ ΤῊ. 247. σπόγγισον ῬΒΘΓΙ. 11. 2716. σπόγγους Ατἱδύ. ΒῪ. 160. Υ. ῬίογΒ. 

84 Μοριΐη Ρ. 360. Ἐοττηδπι ἀσφάραγον ἃρια Οτδξπαπι οὐ ΤῊ ΘΟΡΟΠρΡ 

ποίαπὸ Αὐμοπδθὰβ Ρ. 68 Ε. Επδβίαϊηϊαβ Ρ. 899, 22. Οἵ, δὰ Ἐςοὶ], 5638. Ξἴο 

φανὸς οὐ πανός. 

βεβυσμένον] Οἵ. ΤῊ. 06. Ηδροβῖρρ. 1Υ. 480. βεβυσμένος τὴν ῥῖνα. Ηρτη. 

Οα, δ΄. 184. Ἠοτοᾶ. ΥἹ. 125. 
409. φυλλεῖα)] Οα. φύλλ᾽ ἄττα. 

412. οὐ δοχῶν)] Νοπ Τϑραῦδη5. Βοτί, οὐχ ὀχνῶν, δαὖὺ οὐχ ὁρῶν. 
419. Αρίθ αἰοεσθίιν χλεῖε πάχτου δώματα, αὖ χλεῖε χαὶ πάχτου δόμους, 

564 τηῖτᾶ Ἰἰοοαίο οδὺ παχτὰ δωμάτων. 

4806. ἄπελϑ'᾽ ἐχεῖσε] Οι. ἄπελϑ᾽ ἑχοῦσα. Ῥτοχίπιθ θηΐμη βϑαα τ: ἐχεῖ. 
481. ΝΊΙΙ] ἀαθῖῦο αφαΐπ τϑϑυϊτα μάτπμη δῦ λέξον παρασχοῦσ᾽. Οἵ. 4902, ὅστις 

παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα | ἅπασι μέλλεις εἷς λέγειν τἀναντία. 

ΝΙΒῚ 1η8}15 παράσχες εἰπέ ϑ᾽. Τιοοατη ΘΟΥΤαρ᾿ὺ ΡΥΔΙητηδ οι 5. 8Π10 18. αΘΠῚ 

ΟἸδπάθγοῦ ἀατ]οῦ ΟΟ]]οΟδί]Ο Ὑϑυθ ΟΠ, απ8]15. οδῦ βαρτὰ 98. ἄγε δὴ. σὺ 

βασιλεὺς ἅττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράσον 1 λέξοντ᾽ ᾿4ϑηναίοισιν. Μὶπίπιθ Εἷο 

ΘΟμγθηὺ εἰποῦσ᾽, ἀπὸ αἰϊχθυΐβ: ἀαπη θη οδραῦ ὑπὲρ ἐπιξήνου 

μαροὺ σγουρὰ ἰαούαταβ δῦ. ΟΥὮὨ 5680]. εἴ τε (ὅ τι) δοχεῖ σοι αὐτῇ, ὦ 
χαρδία, εἰπὲ παρασχοῦσα τὴν χεφαλὴν εἷς τὸ ἐπίξηνον. 

496. 9. ὦνδρες. Οἵ, Αν. 80. ὦνδρες οὗ παρόντες ἐν λόγῳ. 
502. νῦν γε Β. Ζ΄. χαὺ νῦν Α. Β. Ο Ρ. Ζ΄. ΡγῸΡ. ΒΑ. 

608. Βογΐαβϑθ ουδιητηδύϊοὶ 8110}. ᾿πύθρ οΙιηθηζαχη. 
510. ΟἿ 082. οἷς Ποσειδῶν (ὃ Ποσ. ἘΠ.) ἀσφάλειος οἷο. ΝᾺ. 1187. 

«ς 
ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ἦν οἷα. 

512. ἀμπέλια χεχομμένα)] ΟΟΥγρθπάμθτη βαβρίοοῦ ἀμπέλι ἐχχεχομμένα, 

Οἱ Ῥᾷο. 6028, ἐπεί τοι χαὶ χορώνεών γέ μου  ἐξέχοψαν. ϑεᾷ Βαρτᾶ 
188. τῶν ἀμπελίων τετμημένων. 

519. χλανίσχκια] Ἐογῦ. χλανιδέσχεα (οτῃ. τά). 

520. Αἀ46 Χρη. Ογυ. 11. 8. 0. εἴ τέ που χαλὸν ἴδοι --- τοῦτο χτώμενος 

διεδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις. ΤΥ. 2. 82, χαὶ, εἴ τινας σὺν ὅπλοις ἴδοιεν 

ἐξιόντας, χαταχαίγειν. ὅορ!ι. Τύυδοι, Θ08. εἴ του φίλων βλέψειεν --- δέμας. 

521. Οὗ, Ἐν. 206. λεπτοὺς ἅλας. 

584. ἐν ἠπείρῳ] ἐν οὐρανῷ (ὁδοη). ΒοΠπ614.) Μοὶ. Οαοᾶ ἰπ ἴρ80 560110 
Ῥοβιθαμη ἔαϊθθο βιβριοαίαν Ῥα]οῖαβ, οοπηϊοαση δυΐθηι ἰᾷὰ ἴῃ ἐν ἠπείρῳ 

τητπΐα 886. 

98. ΟἿ, βορῇ. Ῥ.]. 611. εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽ οἷο. 



ΡΨ ΨΥ 

ΤΕΣ ΟΞ τ ΨΥ τὐϑρσσυυντ 

ΑΠΡΕΝΌΑ ἘΠ ΟΟΒΕΙΘΈΝΘΑ. 408 

540. Πἰδύϊηρτι 510, ἀλλὰ τί ἐχρῆν; εἴπατε. 
041, ἐχπλεύσας σχάφει ] ἀπέδοτο φήνας χυνίδιον Σεριφίων) ΟοΥτῖρο 

ἐσπλεῦσαν σχάφος --- Κύϑνιον ἢ Σερίφιον. Οδαδῶ ΟΟΥΓΙρΡίθΙ86 ἔπ18856 

γιἀούαν Αὐύϑνιον ἴῃ κυνίδιον ἀοργανδίθμι, πὸ ἰδοῦο τηθύτὶ βουνδμαϊ οδιιβὰ 

δ]θοῦιπη οϑὺ ἢ, οὖ βϑηϑιι8 8]1Θα]π5. οὐ ΠοϊθηαἹ ροταϊία ἐσπλεῦσαν σχάφος ἴῃ 

ἐχπλεύσας σχάφει ταὰΐαΐαμη. Οἵ, Ἰβοοῦ. 8607 Β. ὁλχάδα -- ἔφηνέ τις ὡς 
οὖσαν ἀνδρὸς Ζηλίου. Οιοά δὰ σχάφος Κύϑνιον ἢ Σερίφιον, οἵ. 622. 

ταῦτ᾽ ἦν Μεγαρικὰ χκἀπέπρατ᾽ αὐθημερόν. ΑἸοχ. οογη. ΠΠ. 402. τυροῦ --- 

Κυϑνίου. ϑοΙΠ]οοῦ ἰηϑα]86. νἱοῖπαθ ουδηῦὺ Ογέμηιβ οὐ ὥθυρμβ, παὐτδατιθ 

Ῥᾶνγῶ ἰάθοατιθ Ῥᾶυνὶ τηοιηθηθὶ. Οἵ. Τᾳνοηδ). Χ. 170. “ρασνδαᾷθ ϑϑυῖρμο. 
ῬΙαῦ. Βδρ. 1. 8290 Βα. Ουοάᾶ δᾶ ἐσπλεῦσαν, οἵ. ΑΠΌΡΗ. οοπι. ΠΠ1. 108. ὄψου 
δὲ μηδὲν μήποτ᾽ εἰσπλεῖν μηδὲ γρῦ. ἘπΡα]. 1Π|. 228. μετὰ ταῦτα ϑύννων 
μεγαλόπλουτ᾽ ἐπεισέπλει [ ὑπογάστρι᾽ ὀπτῶν. Τῆαο. Π|. 935, νεῶν τριῶν 
φυλακὴ (ἢν) τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Πιεγαρεῦσι μηδ᾽ ἐχπλεῖν μηδέν. 1Π|. 61. 

τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν εἰσπλεῖν. ΤΥ΄. 21. πυνϑανόμενοι --- σῖτος 

τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ὅτι ἐσπλεῖ. 1Π. 90. τὸν σῖτον --- τὸν ὑπάρχοντά τε 

χαὶ τὸν ἐσπλέοντα. ὈΙΡὨ1]. ΤΥ. 389, λαγώς τις εἰσελήλυϑ᾽ ; εὐθὺς ἥρπακχας. 

Θυοά 51 ἰογύθ βἰπόθσττη οϑὺ χυνέδεον ΖΣερεφίων, οομΐογαβ ὅ19. ἐσυχοφάντει 
((. ᾳ. ἔφαινε) “Μεγαρέων τὰ χλανίσχια. ϑδϑεα Βῖο αἰδβρ!]οοῦ Σερεφίων ροδῦ 

ΒΙ ΠΡ] αγ6 χυνέδιον Ῥοβίςαπι, ῬγῸ απὸ δαῦ χυνέίδεον Σερίφιον «αὶ Σεριφίου 

τινὸς Ῥούϊι5. αἸοοπάπιῃ [π5δοῦ. 

42. ἀπέδοτο τήνας] ἀπέδοτο χλέψας (ἃ αο ΒΌΒΡΘηΒι15. δῦ ρθη, Ζερι- 

φίων οἵ. οα 217) ΜᾺ]]., 601]. ὅ24 54ᾳ. ἀφείλετ᾽ ᾿ϑήνας κυνίδιον Σερίφιον 
Ποῖ... ἀπέδοτο δήσας Κύϑνιον ἢ Σερίφιον Ἠδιηακον. ““Ὑυϊσαύα βου ρύανα 

φήνας ΑἸΓΠΟΙ]] πὰ οχρ]ϊοαΐα οδῦ. 6001: συχοφαντήσας, φεναχίσας (οἴ. 

190. 8190. 824. 012. 914). Αὐ αιυδουθαν ἃὉ] δηθὰ ϑουραπὶ αἀοὐμθ! ον 

ΤιΔοθαἀδϑιηοηἶ5; πὸπ ῥούαϊ ἴῃ ἰηβα]α ὅϑὅουρηο, ποῖ ρΡοΐαϊῦ ΑὐΠΘΗΪ5, ΠΟῚ 

ῬΡούαϊθ ἀθηϊαπο ἴῃ Ραύτϊα 5πἃ. --- Ξϊπο ἀπΌ10 ρᾶγῦ. φήνας οογταρύμμ οβί, 

Ἰάθοαιιθ βουϊρδὶ χλέψας. ὁχ ἅἀὰὸ ΒΌΒΡΟΠΒι15. οϑῦ ρθη. “Σερεφέων (οἵ, δᾷ 527). 

Βδβροπᾶοὺ δῖ ἢἴὸ υϑυβιιβ ορύϊππθ ρυδθοθ θηξθι5 24 --- 2 7, 01 46 [Ὁγ}ϊ5 

Αὐμποηϊθηβίαμι οὐ ΜΡ ΓΘ βίπ πη παὺταὔθτῃ οϑῦ." (Δ18]1.) Μη οβιιπη 6556 φήνας 

Βιβρίοαῦαν οὐΐαπι Μοὶη. Τοηΐαθαπι ρυδθίοσοα ἀπήγαγ᾽ ᾿4ϑήνας ---, δυῦ 
ἔχλεψε δήσας (μεϑύων) --, ἃυὺ ἀπέδειρε δήσας ---. 8:64. τοοίθ 56 παροῦ 

ναυϊραία. ΟἿ. 019. ἐσυχοφάντει (αὖ ἷο φήνας) Μεγαρέων τὰ χλανίσκια. 
522, ταῦτ᾽ ἦν Μεγαρικὰ χἀπέπρατ᾽ (αὖ ἴο ἀπέδοτο) αὐθημερόν. Ῥοαᾶθ 

ἀοΙαύθμι νσοπαϊ 185 οὐ. Οἷ, 610 ----522, 

ὕ44. χαὶ κάρτα μέντἄν] Ωα. ἢ κάρτα μέντἄν. Οἵ, Εὰπν. Α16.811. ἡ χάρτα 

μέντοι χαὶ λίαν ϑυραῖος ἢν. 

540. Οἵ. Εᾳ. ὅ80. οὕτως ἤνϑησεν ἐχεῖνος. 

48. ΒΟΥ στοὰ ροβίπϊαςαν Ῥοβίαϊρρ. οοπι. ΤΥ. δ20. ῬΒΊ]οιη. ΤΥ. 10. 

Ὀϊοχίρρ. 1. 541. Ῥδχιοχ. ΙΥ̓. ὅ82. Οοπι. ἃποῃ. 1Υ. 601. 

540. Βονύ. ἀσχοὺς τροπὡτῆρας χάδους ὠνουμένων. ΟἸΔΙηΟΥ 5ὑϊορ᾽θαβα 
αἸοϊθαν δουθῖη (αἱ γαυϊὰβ ΤῸ8 ἴῃ ἀϑατη παι π) ὁοοτητηῦ. Οδαδα ΘΟΥ- 

ταρύθαθ ἴῃ ροῦΐο οϑῦ. 
χάδους ὠνουμένων) Βογτῦ. χάδων πωλουμένων. 
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560. Μίπίπιθ ροβύυϊαξαν Εἷς μίαν. 

δῶ. Νυβασδιὴ Φ110Ὸὶ] ΟΟΟΌΤΤΘΓΘ νυἱαάθίαν ἰοσηδ πλατοῦσϑαι. ἘΌΥΙΠἃ 

5016 Ππ18 οϑὺ πλατύνεσϑαι, Χρη. Ογτ. Υ. ὅδ. 84. 

59. ΘΙ παπὶ οδῦ Φρυγίων Χαρίτων ΤῊ. 121. μητριδίων ἀκαληφῶν 

1.8. 649. ἀλλοτρίων Μουσῶν Υ ΘΒΡ. 1022. ὀλβίων ὅορ!. ΤΎδοΙ, 284, γυναι- 

χῶν μυρίων Ἐπτ:. ΙὀῥῬῃ. Α. 1394. μυρίων -- μηχανῶν Χρη. ΟΥτ. Υ. 1. 18. 

Ξοὰ Αυανεᾶν σπιλάδων ὅορῃ. Απί. 9006. ὠδένων λοχιᾶν Τοῃ. 462. Ἐϊδ 
δαΐομι ϑαλαμία (Βα. ὀπὴ) Ῥτορυῖο δα]θοϊσαιση. ΤΙ͂ῃ Ῥϑοὶβ ν. 1292. ὑτὸ δεὰ 

τῆς ϑαλαμιᾶς οουτραπάθπι δεὰ τῆς ϑαλαμίας αὐτὴ Βτπποκίο. Υ͂. ΕἸΠΗΒΙ. 
δα Μεᾶ. 1259. οὐ οὗ. δὰ Αοῃ. 1065. Ῥας. 1287. χιλεῶν (δραχμῶν). } 

πλατουμένων] . πελεχωμένων. Οἵ. ἀν. 1157. 

04. Θὰ. αὐλῶν, χελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων (810). Οοπποούοπᾶα, 

ἔουβδη νιγλάρων ἀερῶδες αὖ ἘΠΊ Αττπ 510118. ἀἰοαπίαν. 
γιγλάρων Β. νιγλαμίων Ο., γεράνων δυΐ τεράνων Ἀ. ; 

δδδ. οἶδ᾽ Ο. οἶδα ἃ. οἶσϑ'᾽ (ϑὰρ. δὴ Β. τὸν δὲ Β. τὸν δὲ τὸν Ο. τόνδε 
τὸν ἃ. . Ἷ 

δῦ0. ἡμῖν Γ. πα. Ὑαϊρο ὑμῖν. Θυοα γτογοοαπάμχῃ, τηοᾶο θηΐπὰ Ῥγ86- 

οοβϑιῦ ἔδρατε. 
ΜαΙτη νοῦς ἄρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἐνῆν (φτὸ ἔνι). 

560. ΤοΙοαίατ νἱγρι]α ροβύ Ποσειδῶ. ΟΥ, δὰ Βλη. 116. 
608. Οὗ Βδη. 843. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. 64 Ερο]. 988. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ δειπνεῖς χατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. Ι 

509. Οἷ, ΡῬιπά. ΟἹ. ὙΠ. 15. εὐθυμάχαν --- ἄνδρα. Ῥιπᾶ. ΟἹ. ΧΠ. 14. 
ἐνδομάχας ἀλέχτωρ. 

5171. Ἐοτχύ. τε ἀνύσας. Οἵ. δα Νυρ. 506. υβ 

ὅτ. 717. ΗΙ νϑύβιβ 46] 6 ΠᾺ1] νυἱἀθηθαγ: ΟΠ ]5518. ΘΠ 115. Π1611π8. Ῥγοοθαϊξ 
ΟΥ̓ΔΙΪΟ, τη] ον ουδαϊῦ βοηίθηϊα. Ῥτδθίοεσθα ἀΙ ΒΕ ομ Ἰη6}1π|5 β' 0] ΤΘΒΡῸῚ ἀθηΐ. 

18. τάδε] Τιθρ6 ταδί. 
80. οὐχ οἶδά πω] οὐχ οἶδα. ,1.4. πῶς; ΒεΙρκ. ΜΆ]16ν. ΝῊ πιαϊαπάππι, 

ὙΙάς Οοηηπι. 
84. Μα]ὶμ δός μοι πτερόν. Ἑχοϊᾶοταΐ δὸς ρμοδβῦ 51 Π}116 -ους. 

90. οἴμ᾽ ὡς τεϑνήξεις] Οἵ, ΝΡ. 7718. οἴμ᾽ ὡς ἥδομαι. ἘΧρεηϊτηθπᾶδ 

ἔογύαββθ ογδβὶβ δῖ0, οἴμώς -- : ΠΟῚ ΔΠῸῚ ΘηΪπὶ ΘΠαἸσαν αἱρΕ ΠΟΠρῚι8. οι. 

592. τί μ᾽ οὐ κατεννώλησας σοηῆαθηΐου ΤΘΡοΟπΘ μα Ππ οβ886 οαπβοῦ Νρίῃ., 

601]. ν. χαταγιγαρτίζειν 275. 
601. Οὗ Νὰ. 849. ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων οἱόνπερ τὸν Ξενο- 

φάντου. Ἐᾳ. 977. πρεσβυτέρων τινῶν οἵων ἀργαλεωτάτων. ἘῪ. δ04, ὡς 
οὐχ ἕτερον ἄνδρα σάρχινον. ῬΊ]αΐ. ϑγρ. 220 Β. ὄντος πάγου οἵου δεινο- 

τάτου. Χεπ. Απ. 1Υ͂. 7. 16. εἶχον δὲ --- μαχαίριον ὅσον ξυήλην. Μθπι. 
1. 9. 8. χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρί. θη. Ρ. 708, 7. οἵοισπερ σὺ χρώ- 

μενοι συμβούλοις. ϑοᾷ Τμυο. ΥἹ. 87. εἰ πόλιν ἑτέραν τοσαύτην ὅσας 
Ζυράκουσαί ᾿Αὐ ἔλϑοιεν φόως 

Ιῃ ποία ῬγῸ “οἷος Γ.᾽" ΟΟΥ. “οἷος σὺ Γ." 

Θθ02. τρεῖς δραχμάς] Απ δύο δραχμάς ἡ Οἷ, 66. μισϑὸν φέροντας δύο 
δραχμὰς τῆς ἡμέρας. 
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608 54ᾳ. Ρταθϑύαῦ ἰουίαββο ΒΟΥ] τεσαμενο-, πανουργ-, γέρητο-, διομει-. 

604. Χάονες (510) τποτηοταπῦαν ϑέγαρ. ὙΠ. 329. 
θ0ῦ. Τερητοϑεοδώρους] Ὁ. Χαρητο --. 

610. ενὴ (βῖπθ δοοθηῦπ, δααϊύαπι ἃ ἃ]. τη.) ΗΕ... ποΐω ἱπύθυτορ 018 

Ῥοβὶύα ροϑὺ ὥν. Τρ πολιὸς ὧν ἀνήρ (γ6] γέρων). Οἵ, 000. ὁρῶν πολιοὺς 

μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσι, οἷο. 093. γέροντ᾽ ἀπολέσαι πολιὸν ἄνδρα. 

τ0 7. ἄνδρα πρεσβύτην. ΤῊ. 941.. γέρων ἀνήρ. δι. 139. ἀνὴρ γέρων. ῬῚ. 268. 

γέροντας ἄνδρας. 028. ὦ --- γέροντες ἄνδρες. θῦδ. ἀνὴρ γέρων. 1066. γέρων 
ἀνὴρ ὧν. Αν. 386. τυφογέροντας ἄνδρας. 88ρ. 1102. ἤδη γέρων ὧν καὶ 

πολιάς. ἘΠΡΏτΟπ. οὐ. ΤΥ. 480. πολεοὶ γέροντες. 0] πολιὸς ὥν; ἰδοὺ, ᾿ 
ἀνένευσε. Ἑχοϊάογαῦ, ΟΡΙΠΟΥ, ἷἴπ ΠΙΔΥρῖηθ αθύγια αἰζίτηα ᾿1ῦϑτὰ Ὑ0018 
ἀνὴρ, ἴα, αὖ ἐαπύαπι ἀνὴ βιρουθββοῦ, ἀπη46. οὐδ Θουγαρίθ]δ. ; ; 

611. Οὗ, Νυῦ. 400. καίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίορκοι. Τρῖι. Τ΄. 720. θη. 

Ρ. 790. χαέτοι πλείους γε (καίτοιγε πλ. ὃ8.). οὐ δὰ Ναῦ. 870. 1264. 

612. Οἵ, 6008. ἀνϑράκων πρινίνων. 218. φέρων ἀνθϑράχων φορτίον. Νοὴ 

ΦοΙΠΘΤῸ ἰΙη6η το]ϊοϊθηα οϑὺ νυϊσαία τί δαὶ “ράκυλλος, ατιοα ΠΟΙ [Ὁ1- 

58} ἰουτηαύππη ἔπουϊῦ ἃ “ράχης (Τ,γ8. 264. 00]. 293.). 

ἢ ἙΕὐφορίδης} Βδάθπ) οΥαβὶβ οδῦ ἴθ Ἐπ. ΕἸ, 1090. ἢ εὐγένειαν. ΝᾺΡ. 

1084. μὴ εὐρύπρωκτος. 

6138. εἶδέν τις οἰΐαπι Βευρκ. δᾶ Αγὶϑῦ. ΕἾ. ρ. 991. ΟΥ. Τ)γ8. 1099. εἶδον 
ἔδον Β.. οἴο.). δη. 806. εἶδε (ἴδε 81].). ΕὟ. 258, ἤδη τις ὑμῶν εἶδεν (οἶδεν 

41.) Εὐρύβατον “ία; Ἐπίμγο}. οοπι. 11. 800. πρῶτος μὲν οἶδεν (εἶδεν ἃ]. 

οὐ νὰ]ρ.) εὖ χιών ἐστ᾽ ὠνία. Τ)6ηϊ. ὁ. Αὐὶϑύ, 8. 100. ἤδη δέ τινὰ εἶδον τοῖς 
ψόμοις μὲν ἁλισχόμενον, οἴο. Αοβοι, ϑορί. 514. οὔπω τις εἶδε Ζῆνώ του 

γιχώμενον. 

615. ὅθι]: ὑπό τε ἐράνων χαὶ ὀφλημάτων. ΟΥΐα οδ Ἰοοῦϊο ἐράνου 

6Χχ δηύαπε βουρίυτα ΕΡΑ͂ΝΟΝ. 

616. ὥσπερ ἀπόνιπτρον͵] Τιϑρὲ ὥσπερ ποδάνιπτρον. Οἷ, δα ΕὟ. 200. μήτε 

ποδάνιπτρον (μήτ᾽ ἀπόνιπτρον Ἰἰθγ1) ϑύραζ ἐχχεῖτε μήτε λούτριον. 

Ο117. ἐξέστω] Θὰ. ἐχστῆναι. Ῥ]ουαπατιθ. ΘΗΪΠῚ, 6 ἀἰοαμη 5ΘΠΡΘΙ, ρΡοϑὺ 

παραινεῖν ἱπέογξαν ἱπῆηϊ νι, αὖ ἴῃ Ῥο. 252. Τ0 7, οἷο. δεᾷ οἵ, Α0}). 80, 

οὐδ᾽ ἤδει Τ͵ρίω. 

618. ταράξω πανταχῆ] Βοτνί. ταράξω πάντα δή. 
θ22. α. πεζῇ τε χαὶ ταῖς ναῦσι. Οἵ, Τυο. ΤΡ. 24. πεζῇ τε καὶ ναυσὶν 

ἐφορμοῦντες. 

θ20. πρὸς ἐμέ] Θι. τῷδε (1. 6. ἐμοί). Μϑμαὶ οὐἱρὸ ἔογβδῃ. ἔπὶῦ Ρ]οβ- 
βϑιηᾶ ἐμοὶ ἴπ πρὸς ἐμὲ χηρίτὶ στα χηαὐαύαμη ἴῃ ὑθχύππι ᾿πνθοῦπ μι. αορά 

δὶ τϑοῖθ 86 παροὺ πρὸς ἐμὲ, νἱᾶθ. ἂπ ρῸ “αμάχῳ τϑροπϑπάπιῃ 5ἰὺ ..Ζ26- 

μαχον. ϑεᾷ οἵ, 111. ΤΠΘοον. Υ. 180. οὐ ϑεμιτὸν, “ἄκων, ποτ᾽ ἀηδόνα 
» 

χίσσας ἐρίσδεν 1 οὐδ᾽ ἔποπας κύχνοισι. 

628. Νοβοῖο απ ρτϑοβίθῦ, αὖ ἱπ ἀπαρδϑϑίίβ, ἐξ οὗ τε--. (Ὁὲ ἐφ᾽ ᾧ τε 
722. οἷο ὅ8'1ο δὐϊατη αὖτε ἴῃ ἃπδρδοβυϊβ Ἰοριθαν ὕ 65ρ. 1016., ἀπο ἴπ ὑγ! πη  ΓῚΒ 
Ἰδιηθ᾽οἷβ ΠΟ πϑὰ8 οββοῦ.) Υὲ]1 ἐξ οὗ γὰρ ἐφέστηχε χοροῖσιν --. Οὗ Βα. 
644. ἐξ οὗ γὰρ ἡμῖν ὁ πόλεμος χατέρράγη. 85ρ. 887. ἐξ οὗ (ἃ]. ὅτου). 

90 
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681. ὑμῶν ΕΥϊύΖβοῃ. Βεσρκ. Βο. ΟἿ οβρ. 1087. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἔτι, 

χαὶ νυνὶ πολεμεῖ. 

638. Οὗ Ῥαο. 738. ἄξιος εἶναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης ὁ διδάσχαλος 
ἡμῶν. 918, πολλῶν (πολλοῦ) γὰρ ὑμῖν ἄξιος --- ἐγὼ, δεινῶν ἀπαλ- 

λάξας πόνων τὸν δημότην --- λεών. 

684. Μα16 πείσας οογτοχὶ. Βονοοαπάπιη παύσας. Οἷ, ΑΘ508. Ῥτοπι. 248. 
ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 

640. εὗρε τὸ ἃ. Β. Ο. Οὗ Αδδβοι. Ῥτομι. 207, αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 
Βορέ. 819. μελέους ϑανάτους ηὕροντο. ϑ.ΡΡ]. 2:0. Ἁ 

διὰ τὰς λιπαράς) Ἐχδρθοίαθαβ δεὰ τὸ “λιπαράς᾽. (ΟΟΥΙΡΘΠΔῈΠῚ ΒΌΒΡΙΘΟΥ 

διὰ τοὔπος τοῦτ΄. Οἷ, 316. τοῦτο τοὔπος δεινὸν ἤδη. ΤῊ. 412, οὐδεὶς 

» 

γέρων | γαμεῖν ϑέλει γυναῖχα διὰ τοὔπος τοδί. Τιγ5. 1038. ἐχεῖνο τοὔπος. 

Τυτθρβίββο ν᾽ ἀθῦαν ᾿η θυργθύδιηθηθαμη τὰς λιεπαράς. 

641. Τι6ρ8 ἄξιος. Οἵ. 638. ΡΙ. 8... πολλοῦ γ᾽ ἄξιος ] ἅπασι τοῖς Ἕλλη- 

σιν ὁ ϑεὸς οὗτος, εἰ οἷο. 

θ42. ὡς δημοχρατοῦνται] Μα]ῖτη πῶς (α ποιηο4ο) --. 

048. ΝΙπβ οομΠἀοπέθυ οοττοχὶ προσάγοντες. ἘἨδροποπάσμι ἀπάγοντες. 

Οὗ, δὰ γ8βρ. 707. εἰσίν γε πόλεις χίλιαι αὲ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσι. 

ὑμῖν] Βογύ. ἡμῖν, 6011. γ88Ρ. τ0 7, Ἠδνοοάπαμμι ἀπάγοντες. 
θ40. ὅστις] ὅς γ᾽ εἰς ΒΌΓΡΘΒ. 

640. Αα46 ΤῊ. 799. οὕτως ἡμεῖς ἐπιδήλως [ ὑμῶν ἐσμεν πολὺ βελτίους. 

810. οὕτως ἡμεῖς πολὺ βελτίους τῶν ἀνδρῶν εὐχόμεϑ'᾽ εἶναι. Τι)χ8. 281. 
οὕτως ἐπολιόρχησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον ὠμῶς. Αν. 22. οὕτως ὑμᾶς 

πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ᾽ ἐνόμιζον. 1380. οὕτω πλαυτήσετε 

πάντες. Ἐπ. ὅ80. οὕτως ἤνϑησεν ἐχεῖνος. ΝᾺ. 294. οὕτως αὐτὰς --- πεφό- 
βημαι. ε8βρ. 349. οὕτω κιττῶ --- περιελϑεῖν. ῬῚ. θ2. οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι 

χρηστοῖσι φϑονεῖ. 

049. πολλά] Φᾳ. πλεέω. 

660. [π θα 46πι ὑθίγδιηθενἹ 5θὰθ Ἰθρίψιν γεγένηνται ῬῚ]. 6609. πλουτήσαν- 
τες -- παραχρῆμ᾽ ἄδιχοι γεγένηνται. ἤδη. 1031. ϑ'64 ποδβοῖο 8) ἀϊοθη- 
ἄστη ἐπιϊββοῦ ἀναγκαῖον εἶναι γενέσϑαι δαΐ Ἰϊαυϊα 5]τη116. 

θ62. ὑμᾶς --- τὴν εἰρήνην προχαλοῦνται γὰ]ρ. Οὐπΐθττο Ἰϊοοὺ Εἰ. 790. 
τὰς πρεσβείας τ᾽ ἀπελαύνεις --- αὶ τὰς σπονδὰς προχαλοῦνται. ΤΠ. 

Υ. 817. πρέσβεις παρῆσαν τὰ εἰρημένα προχαλούμενοι. Ἐὰν, ΟΥ. 286. ὅστες, 

μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον οἴθ. ΝΙΊΒῚ ΟΟΥΙΡΘΠαση χὰς εἰρήνην προ- 

χαλοῦνται. 

θδδ. Τρ ἀλλ᾽ ὑμεῖς αὐτὸν μή ποτ᾽ ἀφῆϑ'᾽, ὡς κωμῳδεῖ οἴο. ΝΌΠΟΌΔΠΙΙ, 
ΟΡἷποῦ, τϑρουϊαπίασ ραγίϊοαϊαθ ἀλλὰ --- τοι ἀπΐθ οομ] πού γι ; 58 161] 

ΘΧΘΙΠΡ] ΠῚ Θ᾽ π18. 88 ἀθβϑίᾶθσο. ΟΟΥγαρύθιαπι Ρϑρουϊῦ, πὶ 8100, αὐτὸν ἴῃ 
τοι ταυίϊαΐαση. ΝῸΠ ἀθ ἰπβιῖϊὰ Αθρῖπα 868 ἂθ ἴρβο ροθία ἃρῚ οοπβίδαῦ 
6Χ 8664., 416ΠῚ ΟἾΥ68 8105 αὖ ξύμβουλον ἀγαϑὸν 5101 ΒοΙγᾶσθ οὗ τϑὺϊ- 

ΘΓ βιιδᾶοί, Ῥοββθ5 οὐϊδμη ὁοιηηοᾶθ, 8] ἰανογθηῦ οοαϊοοβ, ἀλλ᾽ ὑμεῖς μή 
σιοτ᾽ ἀφῆτ᾽ αὐτόν: χωμῳδεῖ γὰρ τὰ δίχαια. , 
χωμῳδὴ 808]. χωμῳδῇ δυῦ χωμῳδεῖ ΒΘηΐ]. χωμῳδεῖ ἵπ χωμῳδήσει 

τητπζαθι οδὺ ροβίαθδπι αὐτὸν ἴῃ τοὶ ἃϊουδῦ. 
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065. φλεγυρά] Οἷ, Οταύϊη. Π. 48. βροτῶν ψῆφος --- φλεγυρά. Ἐοτί. 
φλογερά. Οἵ. δὰ Ἄδῃ. 340. 

614. Οἵ. Εὺπτ. Ηἰρρ. 118. σπλάχνον ἔντονον φέρων. ἘῪ. 293. ὦ παῖ, 
γέων τοι δρᾶν μὲν ἔντονοι χέρες, οἷο. 

82. ϑδθρθ ἃγύϊοαϊαμπη ἱπυθχοσαπῦὺ Πἰρταγῖ. ΟΥ. δα Ῥαο. δ660. ἀν. 1858. 
παπ. 059. 706. 1052. 1095. 1170. ῬΙ. 806. 8587.. 9020. 939. 1008. 

085. Οὗ, 080. ὑπὸ νεανίσκων ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι ῥητόρων (Ϊ. ᾳ. 
ξυνηγόρων). οὗ δα 1093. 

6086. ἐς τάχος] Βοτύ. ὡς τάχος, αὖ ἴῃ ΤΠ γγ5. 1187. 

ξυνάπτων) Βοτύ. ξυνείρων. Οἵ. δὰ Ἐφ. 1878. 

στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι} Ῥοτί. στρογγύλοισι ῥήμασι. ϑεᾷ οὗ, Βδη. 

1000. τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσϑαι. 1009. 

θ87. σχανδάληϑο᾽ ἱστὰς] σχανδαλιϑρίστας Ἀ. Τρ] ΙόΘπα βουϊρύσσδμι σχαν- 
δαληϑριστὰς εὖ σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς τιϑτηογαῦ ΒΟ0ΠΟ]Ἰ]αβία, ΗΒ ΐι5, σχαν- 

δαλοθρίστας, καὶ σχάνδαλον τὸ ἐν ταῖς μυάγραις. Ἱποουταρία Βουίρύατα 

αὐϊΐαν ϑυϊᾶδβ ἴῃ σχανδάληϑροα. Οταύηο πᾶθοὸ νοῦρὰ ὑσὶ θαυ νἱἀούαν ῬΠο- 

{ἰὰ5 Ρ. 610, 1. σχανδάληϑρα (οο4. σχανδαλέϑρα): καὶ σκάνδαλα λέγουσιν" 
σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς (οοα. σχανδαλέϑρας τὰς) ἐπῶν" Κρατῖνος. Σχανδάλη- 

ϑόοον τηρθιποτᾶὺ ῬΟ]ὰχ ΥἼ]|. 114, Χ, 160. ὍΙΝΏ. 

098. Θα. παρὰ χλειψύδραν. ΟἿ. δὰ 97, Ῥοβύ ἀπολέσαι ἀο]οαῦαν νἱτρ]ὰ, 

σοπποούθηδ, Θηἷπὶ βαηῦ γέροντα πολιὸν ἄνδρα. 

101. προσαλισχόμεϑα, αὖ νυ]ρο, Μοά. 9. πρὸσαλισχόμεϑα (510) ἢ. Οἷ 
Μαᾳ. 1288. ἀλλὰ χαὶ προσεξεύρηχέ τι. ,85ρ. 1420. χαὶ χώριν προσείσομαι. 

ΡῚ. 10. οὗτος δ᾽ ἀκολουϑεῖ χἀμὲ προσβιάζεται. Τιγϑ. 1238, ἐπῃνέσαμεν ἂν 

χαὶ προσεπιωρχήσαμεν. Ἰ)θιη. Ρ. 894, 24. οὐ μόνον ἔσομαι τῶν πατρῴων 

ἀπεστερημένος, ἀλλὰ καὶ προσητιμωμένος. ΑΥϊδῦϊα, 11, 1906, 0. πρὸς ἤδει 

χάριν (δῖα ΠΙπα.). ΑἸοχ. ΠΙ. 460. αὑται δ᾽ ἀδικοῦσι χαὶ προσεγχαλοῦσ᾽ 
(πρὸς ἐγκ. Ὁ) ἔτι. ῬΟΒΙαΙΡΡ. ὁοπι. 1Υ̓́. 521, ἂν δ᾽ ἀληϑινὸν | σαυτὸν παρα- 

βάλλῃς, καὶ προσεχδαρεὶς (χαὶ πρὸς ἐχ.) ἄπει. (γι. καὶ προσέϑ᾽ ἁλισχό- 

μεϑα. Οἱ, 982. χἀμάχετο καὶ προσέτι --- τὰς χάραχας ἧπτε οἷο. Υ68ρ. 1320. 
σχώπτων ἀγροίκως χαὶ προσέτι λόγους λέγων οἷο. ἤδη. 490. ἐγὼ δ᾽ ἀγνέ- 

στὴν χαὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 'Τπαο. ΤΥ. 92. χαὶ προσέτι ὁμόρους ὄντας. 

ΥἹΙ. 27. χαὶ προσέτι ἐψηφίσαντο οἷο. 

τ08. Οὗ, 692. ταῦτα πῶς εἴχότα, γέροντ᾽ ἀπολέσαι πολιὸν ἄνδρα --; 

Ἡνρουϊα. ἴῃ Ὥριη. Ρ. 27. τῷ τοῦτο πιστόν; 

1090. ἠνέσχετο ἃ. Β. Ο. Ῥ. Β. ΒΕΚΚ. Απροῦ, Ρ. 478, 351. νυ]ρ. ἠνέσχετ᾽ 

ἂν Ἐϊγτα. Μ. 180, 86. Οἵ. δᾶ Ῥαδο. 321. ΟΥ, ΤΆΘΟΡΙΙ]. οομῃ. 1Π. 627. οὐδ᾽ 

ἂν Αὐτοχλῆς ] οὕτως μὰ τὴν γῆν εὐρύϑμως τῇ δεξιῷ ] ἄρας ἐνώμα. 

710. Οὗ, γ8ρ. 564. οὗ μέν γ᾽ --- οἱ δὲ --- οἵ δὲ ---.- Ἐ]. 665. εἷς μέν 
γε Νεοκλείδης οἷο. Τ)γϑ. 720. τὴν μέν γε πρώτην --- τὴν ὁ᾽ --- τὴν δ᾽ --. 

ῦ89. Ναρ. 1582 5ᾳ. Αν. 1186. 1608. ἘΠ00]. 060. 

112, Οοπέον ὑπεραχοντίζειν (ἔκ. 009. ΡΙ. 000.), ὑπερβάλλειν, ὑπερτρέ 

χειν, ὑπερπαίειν, ὑπερφέρειν. 
Κλεινίου] Ἐοχί. Κλεινία, αὖ ἴῃ ὐτη. ἃποη. ΤΥ. θ42. χυσολάχων ὁ Κλει- 

᾿γία. Οἵ, δᾶ 1,8. 1168. 
90." 
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111. χἂν φυγῇ τις ζημιοῖ ῬΑ]., ααἱ ζημεοῦν διΐθ τὸν γέροντα ΒΌΡΡ]6η- ᾿ 

ἄππι οοπβού. ΝῸΪῚ οοπέουσθ Εαγ. Μοᾶ. 468. πᾶν χέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη 
φυγῇ. Οι. κἢν ἁλῷ (ἀαὐὺ ὄφλῃ) τις, --. Οὗ, ΠΙΡΒΙ]. ΤΥ. 889. ὃς ἂν δὲ μὴ 

πέϑητ᾽, ἐπέβαλον ζημίαν. 

χἣν ΌΤΙ Ηἰο οὐ Εᾳ. 261. Ῥδο. 1356. δἕο. 

120 --- 22. ΨοΥβαβ ἴουβδη ἱπέθυροϊδίϊ. Ὑ Υβαμπι 722. Βρατίπτη παροὶ Μοίπ. 

Οἵ 628 --- Ο25. 
131. χώριχ᾽ ῬΑ]. (ὑποχοριστιχῶς, αὖ ᾿Ισμήνιχος 954.. Οα. χώρι᾽ δαΐ 

παιδί᾽. ὙΠροοΙ. ΧΙ. 60. ὦ χόριον. ἔχε. ΕἾ. 2, 8, ἐρωτιχῶς τὸ χόριον 
μεταχειρίζεται. Βίοπ. ὙΠ. 15. ἐν χώραις, ϑ'6α φουτροπᾶστηῃ νἱἀθίαν χοιρέ᾽ 

(111.). ααὺ χοιρίδι᾽, δ απδπι βου ρύπσαγη ἰουΐαββο βρθοίαί Βανθπηδεϊβ ᾿ϑοίϊο 

χόριχ᾽. Οἷ, 884. ὦ χοιρίδια, πειρῆσϑε χἄνις τῶ πατρὸς εἴο. 806. 812, 
819. 8380. 808, γ6βρ. 13. χοιρεδέοις (χοιρίοις Β..). 1868. ὦ χοιρίον. ΤῊ. 

2890. χαὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδρός μοι (χοιρίδιον ἀνδρὸς 9) τυχεῖν οἷο, 

132. ἀμβᾶτε νυὶρ. ἄμβατε τϑοῖθ μοαῖθ ΠΙηα, ὅ1ὸ ἔμβαϑε οϑὺ ᾿πῖτα 884, 
ΟΥ ϑορῃ. Οβᾶ. Ο. 841. προβᾶϑ᾽ (πρόβαϑ'᾽ Νάυοκ. ΜρΙ1.). 

739. Οὗ Βᾳ. 1014. ἄκουε δή νυν χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. Αν. 1518. 

ἄκουε δή νυν. Ἐπτ. ΤΡΗ. Α. 1009. 1146. Ηοτο. 1255. ῬΒοΘοπ. 1518. ΟΥῖὶ. 

441. ἄχουε δή νυν. ἈσοαχαίπιΒ 46 ΠΌΠΊΘΙῸ ἀπ8}} αἰβραίασιιηῦ ΕἸ 15]. δᾶ 

Αφμ. 738. Οεα. 00]. 1878. οὐ Μεᾶ. 1041. Τὶπ4. δἃ ΑοΠ. 738. Ἐπ έζβοη. δᾶ 
ΤΏθβηι. 1108. φγρ. ὅ90---ὅ85., αὶ ὁπη ΕἸπΒ] οἷο θαΐθητιβ δοηβοπεἑ αὐ 

5ΘΟΙΠ 81 ΘΠῸΟΘῈΘ [θη ΡΟΥ ΠῚ Π] ΒΟΥ ἸΘΟΥ ΤΉ ῬΘΥΒΟΠΘΠῚ Δ]]] πᾶ πα 1π ν Θχ 586 

οὐθᾶδῦ: πὐγϑιπαιθ ΘΠ1ΠῚ [θυ ] Π 0 Π6 1 δθαθθ ρδΐϊ ΠἸηρτιᾶπ] ΟὙΤΔΘΟΔΗΙ. 

ΑἸΙδοΣ βοηξϊ ἃ ]οῖ. δα ῬΏῆοοη. 1310. ἘΠΠΊ5]61ο δα βερυαίαν 46 ἀπαΠ5 ρθυ- 

5015 βθοιηᾶα δ ἰουύϊα Νοηκ. δα ΑἸο. 282, (01 ἔδιηθη ὁρῷτον ἸΙΌΥΤῚ ΟΠ]Π68). 

Οἔ οπι. 11. Χ. 448. χάμετον (χαμέτην Ἐ]1η8].). Χ. δ45δ. λάβετον (λαβέτην 

ἘΠΠ151.). Χ. 466. ἕχεσϑον. ΧΙ. 716. ἕπετον (- ην Ἐ]Ππ181.). ΧΙ. 782. ἠϑέλετον 

(-ην Ε]1151.).ὄ Χ. 864. διώχετον (8). ΧΥ͂ΠΠ. 688. λαφύσσετον. ΧΙΠ. 346. 
τετεύχατον. ΧΠΠ. 301. ϑωρήσσεσϑον. ΧἼΠΤ. 618. ἐφίκοντο (8]. ἐφιχέσϑην 

εὖ ἐφίχεσϑον). ΧΧΙΠ. δ06. πετέσϑην (41. - ον). Βδηῃ. 1878, παρίστασϑον. 

(866. Ῥ6 18. ἱπιρογαΐ.). 1420. εἴπατον (14.). ΒῪ. ὅ60. ἐμόλετον (566. Ῥ618. 9). 
Ἐὰν. Μά. 1069. εὐδαιμονοῖτον. Α1ο. 289, ὁρῷτον. Ἐ]Πη51611 ργαθοθρύαση Ηρυ- 

ΤηΔΏΠΙ5, δηΐθα ἀπθϊΐδη5 (δα Ορᾷ. Ο. 18790,}, οομηρτοραῦ δὰ Αρδπι. 1207. 

τὴ ΗομοΥΐ δοίαξθ, αἱ ΕὙ Ζβο ῖτβ 1. 1.. βοουπᾶδ ἀπ8}18. ρϑυύβοπὰ ἰβίο- 

ΤΊΘΟΥ ΤΠ ρΙΠ ΡΟΥΠ ἴῃ - οὐ, [δυῦϊα δαΐθη ἴῃ -ν ἀρβίποραῦ, ἴβαιθ π8ὰ8 6Χ 

Τοπῖοα αἰα]θοῦο ὑγαηβὴῖῦ ἴῃ Αὐἰοαπι, ἰδιησαθ αἰΐαβ δορὶ σδαϊοθβ αὖ τηϑυϊζο 

ἴῃ Ἰ6ρθηὶ γογίοτοῦ, --- Νουπηΐαπιθη Ἰὰπὶ ΗΟΠΙΘΙΪ [οι ρουῖθι5 βθοσπᾶδ Ρει- 

ΒΟΠἃ -ΟἹ ΟἿ ἰου ϊα, - ἣν ἀθ ρῥυϊποῖραῦα οοπύθπαοθδί." 

τ9ῦ. πεπρᾶσϑαι] Αῃποη πεπρῆσϑαι (Πουοο) Οἵ. 884. πειρῆσϑε (πει- 

ρᾶσϑε Ἐ.). 800. ἐρώτη. 868. φυσῆτε (Βοροί.). 

139. ὑμὲ σκευάσας  Ἐοτύ. ὕμ᾽ ἐνσχευάσας. ϑιοᾷ οἵ, 121. εὐνοῦχος ἡμῖν 
ἦλθες ἐσκευασμένος. ; 

φέρεν] ΟἿ, 947. ϑερίδδειν (ϑερίδδεν οὖ Ὠΐο ΒΤ.) ἴῃ Βοροῦϊ ΒΘΥΊΠΟΠΘ, 
Μοίγαπι τοαυϊγὶ ποτιβλέπεν Τηθοοῦ, , 3806. Οοπέτα παίειν τϑααϊσὶῦ 

Ἰπούσιι ἰηἷγτὰ 830, 
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740. ἘΔοΙ16 τὼς χοιρία ἴῃ τῶν χοιρίων ΔΡΐτα γοΐογαῦ. Πὸ τὼς Ρ1Ὸ ὡς 
οἵ, 7602. εὲὶ] τὰς χοιρίων. 1] τῶν χοιρίνων; ὅδιοα ᾿ΑἀδΘ5᾽α6ΥῸ ΘΧΘΙΊΡ] ΠῚ 

γΟΟΙΪΒ χοέρινος ΠΟΟ 56181,. 
οἴχαδε ατορ. ΟοΥ. οὐ Τοᾶηη. ΟὙΔΙΠΠΙ. 
742. ϑοῦῖθθ αἴπερ Ἰ)ογῖοθ. ΟΥ 788. αἱ (εἰ Ἡ.). 

748. ΒΘΡοΠΘπάππὶ ργοσα] ἀπ θῖο ἄπρατα. ὄπρατος Ἰορὶθιν Τγϑ. 108, 44. 
Π6πι. 910, 1. ΑΘβομίπ. 31. 19. ἀπρασία 1)8πι. 820, 2. οἷο. 

750. ΝαΠΟ Τη8]11π| τί; ἀνὴρ Μιεγαριχός; 

Θι. ἀγορασοῦντες δῦ ἀγορασεῦντες Τ)ΟΥΊΟΘ. 

, 154. Θὰ. ἐχπορευόμαν, Δ ΌΪΌ ΔΙ. ΡΤΟΥΙ οἰ ΒΟ ΘΌ 8 ΤΥ. 

τῦῦ. πρόβουλοι] Βοτί. πρόβωλοι. 

706. ὅπως] ΟοΥτοχδυη ἕν᾽ ὡς. Οὗ, ΝᾺΡ. 1199. ἕν᾽ ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ᾽ 

ὑτελοίατο. ΚΕ] ἵν᾽ ὅπως τάχιστα. ΟἿ. ῬΟ]γΖ6]. οοτη. Π|. 807. προδόντα | τὴν 

γαῦν ὅπως τάχιστα τῶν χαχῶν ἀπαλλαγῆναι. 

ἀπολοίμεϑα)] Μαϊΐ ἀπολούμεϑα. ΟἿ, Τπαο, 1. δ06. τῶν γὰρ Κορινϑίων 

πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτοὺς οἷο. ὅ7. ἔπρασσεν -- ὅπως πόλε- 
᾿ " Α » Σ τ 

μος γενήσεται. (γένηται τηὰ}6 ν]ρ.). ΠΙ. 70, χαὶ ἔπρασσον οὗτοι --- ὅπως 

᾿ἀποστήσωσιν (1. ἀποστήσουσιν) ᾿“ϑηναίων τὴν πόλιν. Τ᾿. 128, ἔπρασσεν 

ὅτῳ τρόπῳ τάχιστα τοῖς μὲν ξυμβήσεται τῶν δὲ ἀπαλλάξεται. 

τὸν. ἀπηλλάξεσϑε (1) Οονοῦ. Νυϊραῖα ἀπαλλάξεσϑε ναϊοῦ ἀπηλλαγμέ- 

γοι ἔσεσϑε. 
709. ΑἸ οϑὺ πολύτιμιος (ρτοὐϊοβαβ, ΘΔ Υ118),. Δα πολυτίμητος 

(να18 6 ποποταῦαβ 807. οἷο). χοϊαϊββο νυἱάθίαν. ἦν ροβῦ βίμηῖο -ν, 

Ῥοβίθα τηθυὶ οταύϊα ἁμὲὴν ἴθ ἁμὲ τυ αξαμι. 

7601. ἃ. ὧν γ᾽ ὑμεῖς (9) ἀεὶ οἷο. ὲ] ὑμὲς ταυταγί. ΥΕ1 ὑμὲς αὖὔτ' 

ἀεὶ, οὗ τῆὸχ πάσας τὲ τὰς ἄγλιϑας. 

702. Θυ. ὅχκ᾽ ἐσβάληϑ'᾽, ὅπως ---- Ὅχχα οἸἰδίοπομη ΡΟΣ ΠΟ ἸΉΪΠ115 

ααδπιὶ αἴχα (192) οὐ ΒΙΠΊΡ]Ὸχ χα. 

1708. Βονί. πάσσαξι. (Εαϑύ. Ρ. ὅ40. πάσσαξ ὁ πάσσαλος λέγεται καϑ' 

ὑποχορισμόν.) γε] χάμαξι. (ΕῪ. 807. λόγχαι δ᾽ ἐκαυλίζοντο καὶ ξυστὴ 

χάμαξ.) ΥΕυ!] πάσας γα (τε). 

706. Οἵ, Τι)γ5. 1060. χαὶ δελφάκιον ἦν τί μοι" καὶ τοῦτο τέϑυχ᾽, ὥστε 
κρέ᾽ ἔδεσϑ᾽ ἁπαλὰ χαὶ χαλά. Ἐν. Π| 1026, δελφακίων ἁπαλῶν κωλαῖ. ϑοᾷ 

Π1] ὕθιποῦθ τππίαπάπμη. Οἵ, 700. 788. ἅδε τοι χοῖρος καλά, 1105. 1100. 

7607. Ἐοχ. τουτὶ τί ἦν; ΜΕ. ὅ τι; χοιρίδιον ναὶ τὸν Δία. Οἵ. 114, 

ναὶ τὸν Ζ]ιοκλέα. 

ττ0. 9. τὰν ἀπιστίαν. 

τῶδε Μοῖπ. Βρθοίθ. Οὗ, 798. τῶ πατρός. 8384. 910. τῶδε (Βοθοί.). 

οὐ δεινά; ϑᾶσδε τάνδε (Β.). τᾶς ἀπιστίας Ῥαϊοῖα5, αἱ ποπ αἰσύαχιηι 

ξαΐϊββα οοπβοὺ Οοχηΐοιπι τὰς ἀπιστίας, ἀαστη ἃθαπο 7010 τὰν ἀπιστίαν οἱ 

ἀΐοοτ Ἰἰοοσοῦ, Οδαβα σονγαρύϊοηϊβ ν᾽ ἀθέμν ἔπῖ586 Πουϊοτη τὰν ---. 

1171. Ου. φασί. 
τη. ΟἿ, Ῥμού. ρΡ. 410, 9. Περιδοῦ (]. περέδου): σύνϑου (]. συνϑοῦ). 
ϑυμιτιδ ν (510) Ἐ]ΤΗ8]. π. τη5. ϑουῖθο ϑυμιτέων ἀυαῦ ϑυμιτάων. ΟἿ, 1099. 

ἅλας ϑυμίτας. οὔ γν. κωνῖτις (πίσσης κωνίτιδος ἴπ ΘρίρῪ. ἘΒΙΔΗ]), 
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778. οὗτος] Απηοη αὕταϑ ΟἿ, 781.᾿ 

“Ἑλλάνων νόμῳ] Βοτῦ. “Ἑλλάνων νόμοις (γτο νόμωι), αὖ ἴἰπ ΑΒΘΒΘὮ, 
ΞῸΡ}]. 220. 

718, σιγῆν ατθρ. ΟοΥ. Οα. οὐ χρεώ τυ σιγᾶς. 8:88 πν οὐ χρή 
τυ σιγῆν. Οἵ. ὙΠοοον. ΧΥ͂ΠΙῚ. 12. εὕδειν μὰν χρήζοντα (χρήδδοντα 9) 
χαϑ' ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν τυ. ΦΆ1001. ὙΙ, ῬΥᾺμ. 17. ἃς οὐχ ἐχρῆν τυ γενέ- 
σϑαι δεύτερον. 

1719. (ουτίρθπάμστῃ τυ. ΟΥ. 780. Εᾳ. 1225, ἐγὼ (ἐγὼν) δέ τυ ἐστεφάνιξα 
χἀδωρησάμαν (κἀδωρυξάμαν). ΤΏΘοοΥ. Ὗ. 148. οἴο. Τιδοῦΐο τ᾽ οτέα οϑβὺ, 
πὶ ΓἉ]]ΟΥ, οχ τύ γ᾽, αποᾶ Ροϑιουῦ 8116 15 4π6ΠῚ οἴππαογου ΠϊαίαΒ. 

82. ἀτὰρ ἐχτραφείς γε νὰ]5. Μδ]ηὶ ἀτὰρ ἐχτραφεῖσα. 8:68 οἵ, 778. 792. 
184, οὐδὲ νυ]ρ, οὐ ᾿. οὐχὶ ὨΙπα. Οἵ, 793. οὐ δα ὅ08. ΟΠ ΓΑΙΟ ΘΥΤΟΓΘ 

οὐχὶ Ῥγοὸ οὐ ΠΡῚῚ Πδη. 760. 

791. Θὰ. ὅχχα (αὖ ἴπ 762, «αὶ αἴχα) δὲ παχυνϑῇ. Οὗ, ΤΏΘοοΥ. ΤΥ͂. 21. 
ὅχκα (ἀ) ϑύωντι. 

φα. χκἀναχνοιάσῃ. Οἵ. ὅορῃ. Οφᾶ, Β. 7142. χνοάζων ἄρτι λευκανϑὲς κάρα. 
Απδογθουῦ. 16, 18, ῥοδένην δ᾽ ὁποῖα μῆλον | χνοΐην ποίει παρειήν. 

7902. ϑύειν)] Ου. ϑύεν. Οἵ, δὰ 1739, 788. 

798. Οοττίροπάπμι ἀλλ᾽ οὐχ ᾿ἀφροδίτῃ χοῖρος οὐδεὶς ϑύεται, γ6] μού 
ἀλλ᾽ οὐκ Ἀφροδίτῃ ϑύεται τὰ χοιρία, 1 ΜῈ. οὐ χοιρί᾽ ᾿ἀφροδίτᾳ; ΟοΥ- 

Ταρύθ]86 Δη58Ππ| ἀθα]ῦ Ῥγϑθο. χοῖρος (1792). Ὑυϊραία ρΙᾶπ πηθπάοβα οϑῦ. 
796. Οἱ, οπι. 1]. β΄. 426. σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἐμπείραντες (ἀμπ. Ὁ) ὑπεί- 

ρεχον Ἡφαίστοιο. ᾿ 

198, Ποτειδᾶν Ὠϊπα. Μροῖη. Ῥτγαρβίαῦ, πὶ δου, Ποτειδᾶ. ἩΗΐϊπο ορρῖ- 
ἀογαπι πομηϊπἃ Ποτίδαια (Ποτείδαια Ὁ) οὐ Ποτιδανία (Ποτειδανία ὃ ΤΠαο. 

ΠῚ. 96:). 
Π 64] χαί χ᾽ ἄνις γα τῶ πατρός. Οἷ. 1,8. 117. καί χα (. 6. χἄν). 

1799, ἘΔ01118 ὀουγθοῦϊο ἔογοὺ τέ δ᾽ ἐσϑίουσ᾽ ἥδιστα, 6011. ΕἘᾷ. 707. ἐπὶ 
τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ὅϑθα ΠΙΠΠ] οραβ. : 

ἃ καὶ δίδως 1ἰ0τ]. ἅ χα διδῷς ΕΠΠ8]. 86801: ἅτινα ἂν παραβάλῃς 
αὐταῖς. Οἷ, δὰ Τ,γ5. 1171. 1080. 

800. Οὗ δα 912. Ῥδο. 105. ΝᾺΡ. 1102. ἘυροΟΙ. 1. δδ4. ὁ μὲν γὰρ οὖν 
λέγων φύγωμεν (φυγεῖν) ἀναπτεροῖ. Ῥ]αῦ. ὁομῃ. Π|. θ72. ἐπίδειξον αὐτὴν 

ἥτις ἐστίν (1. ἔστ᾽). Β. ἄχουε δή.. Αν. 1405. ποῦ Πεισέταιρός ἔστιν; ΠΕ. 
ἔα, τουτὶ τί ἦν; 

803, Οὗ Αν. 186. τέ δαὶ σύ; ΠΈ. τοιούτων ἐρῶ κἀγώ. 1,γ}8. 1860. τέ δαὲ 
σύ; ΤΎ. χἀγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός. βδῃ. 1454. τέ δαὶ λέγεις σύ; 

808. ϑοῦῖθθ Τραγασαῖα ἷο, οὐ Τραγασαίου ν. 868. 
809. χατέτραγον] Βοχύ. χατέτραγεν. ὅϑθα οἵ, 806. 8017. οὗ δα 799. 
Ιῃ πού ΡιῸ “χατέτρας γεν" ΟΥ̓. “᾿χατέτρα- γεν." 

810. ἐγὼ νὰ]ρ. ὅουῖρο ἐγὼν Τογΐοθ. ΒΎΘΑΙΘΠ5. ΠΐΟ ΘΥΤΌΤ. 

814. μόνας] Θὰ. μιᾶς. 864, αἀαπτὴ δηΐο τροπαλίδος ἀρδὶῦ μεᾶς, οοΥτῖ- 
ΒΘ αμη [ο βδη ρούϊ5 χοίγιχος λεπτῶν ἁλῶν. Ὀϊδρ ἰοῦ οουέθ ναϊραίδ. 

815. ταῦτα δή] Βοχῦ. ταῦτα δρῶ, 
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819. Τιθσα φαένω. Οὗ, 912. Εα. 300. καὶ σὲ φαένω (8]. φανῶ) τοῖς πρυ- 

τάνεσιν --- ἔχοντα κοιλίας. 

828. φαντάζομαι) ΤιορῈ φαντάδδομαι. 

824. Οἵ. Επτ. Μοα. τ0ῦ. ἐξελαύνομαι χϑονός. ] ΑΙ. πρὸς τοῦ; ϑιοᾷ Π86- 
760 ΠΟΙΉΪΗ1]:; 18. ΘηΪπΠ| 146ΠηῚ ἀΐοουθ υἱάθίυν ῬΊΟΔΘΟΡΟ 8 ̓η θυ ορϑ 5 ὑπὸ 

τοῦ; τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; 

820. Μα]τη τέ δαὶ μαϑὼν οὰπῃ ΕἸΠ5]61ῖο. ΒιυπποκίαΒ πθίαπο τέ παϑὼν 
ΡΙῸ τέ μαϑὼν ὙΘΡΟῊΪ προ. 864 «ἰϊπα οβὺ τέ μαϑὼν, ἃ1πὰ τέ παϑών. 

Οἵ, Νυῦν. 1506. ὕοΒρ. 251. 1,γ8. ὅ99. Ρ], 908. 
829. (ΟΥΤΘΧΘΥΪ ΠῚ οἷον τὸ χαχὸν τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐν ᾿ϑάναις ἔμφυτον. Ὥϊοο- 

απὸ οπίτη ἐν “ϑήναις ροϊϊπ8 ἀπᾶτῃ ἐν ταῖς “ϑήναις. Οἵ. 7290. οὐ δα 900. 
880. παίειν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μᾶδδαν)] ΘΟ. παῖεν ἐφ᾽ ἅλεσι (δαὺ μεϑ᾽ ἁλὸς) 

τὰν μᾶδδαν, ἀαῦ παίειν ἐφ᾽ ἁλσὶ (ἁαῦ ἅλεσι) μᾶδδαν, δῦ φλᾶν ἐφ᾽ 

ἅλεσιν τὰν μᾶδδαν ---, αὐὖὺ ἐφ᾽ ἁλσὶ (ἅλεσι) φλᾶν ---, ὙΘΥΘΟΥ αὖ 5]η- 

ΟΟΓΙΠῚ 50 παίειν, απο 06 56η811: πϑαγραῦ πὶ ΠῸῚ 8111 ΠΠΘΙΏΪΠ] Π16 ἸΘΡΘΤΘ. 

9. φαγῆν, σποδῆν, βρύχειν, ἁυῦ ἔσϑειν. 

"842, ΟἿ, ΡῚ. 22. ἣν λυπῇς τί με. 142. ἣν λυπῇ τι. Αν. 1258. εἴ με λυπή- 
σεις τι. ΑΘΒ60}. Ῥτοιη. 334. μή τι πημανϑῆς ὁδῷ. οὐ δᾶ Βδη. 361. Ῥ]. 1064. 

Οταύϊη. 11. 87. ὑμῶν εἰς --- ἕχαστος ἀλώπηξ δωροδοχεῖται (δωροδοχεῖ τι 3). 
848, βαδίζων οὔὐτὴ ἐν τἀγορᾷ ππροπάθπμπι, τ ἃ] Κὶ πη ρ ἰῃ πὸ πιδὺ Κοῦ- 

Ρ]466. Οὗ ΝΡ. 416. μήϑ᾽ ἑστὼς μήτε βαδίζων. Ο. κιχλίζων δυὺ χαχά- 
ζων (Εοο]. 840. χαχάζων μεϑ᾽ ἑτέρου νεανίου), δαῦ παφλάζων (Εᾳ. 919. 
ἁνὴρ παφλάζει. Ῥᾷο. 814. εὐλαβεῖσϑε μὴ παφλάζων καὶ κεχραγὼς ἐμπο- 

δὼν ἡμῖν γένηται. Ἀν. 1248. παῦε τῶν παφλασμάτων.), δαῦ βαύζων (ΤῊ. 

178. παῦσαι βαύζων). ϑ'6ἃ Π11 ὕδιηθτθ τηπϊδπάπμ. 
849. αὖ Βι., 6011: 854. ῥτο. (αὖ νἱᾶ.) ΕἼ]. ἴπ ΒαΙηΡ. Βον. ΧΙΧ. 87. 

Οὗ, Τῇ. 888. σχώφιον ἀποχεχαρμένην. Ἀγ. 806. ῬΠοτ. 11. 299. ἡβυλλιῶσαι 
χαὶ τὰ ῥόδα χεχαρμέναι. Ὧυ. Κρατῖνος αὖ ᾿ξυρημένος. (Δᾳοτηοᾶο 6Πἰη 

μιᾷ μαχαίρᾳ, ἱ. 6. πον δοα]δ, ὈΟηοΥΪ (15. Ροβδὶῦ θαυ άθη) ποη νἱάθο. 

εὖ χεχαρμένος γϑοοῖο ΜΆ]]ΘΥ. 
μοιχόν] Βδρομποπάμμι ἔογβαῃ κῆπον, (ποᾶ οΘΠὰ5 ταβαγδθ ογαῦ. Ὗ. ἩθβυοΙι. 

ἴῃ Κῆπος οὗ Μιᾷ μαχαίρᾳ. οὐ ΜΆΠ]ΟΥΙ πούδιη. 

850. ΟΥ Ἡροτχοά. 1. 1900. οἰχήματα περιφορητά. 
Τῃ Απϑουθουἐϊβ ἰοοο Ἰαπααίο ῥτὸ τεϑεὶς Ἰοροηάππι Ῥυοοα! ἀπ ϊο δεϑείς. 

801. Μομάοβαμι νἱάθίαν ταχὺς ἄγαν. Τοβίαθσο ραυίϊοὶρίαπ δ] πο 
Βθηϑι τοῦ ἀφανίζων, διαφϑείρων. Νρο Βα έαοι! ὁ παχὺς ἄγαν τὴν μου- 

σικήν. Οὗ, Νυῦ. 842, ὡς ἀμαϑὴς εἰ καὶ παχύς. 

852. Ῥοβὺ μασχαλῶν νἱγρι]α ᾿πέθυραπρθηάθμη νἱα θέαι. 
854. Τοηΐξαθαμ σχώψεται παίζων ὁ παμπόνηρος Ϊ ἐν τἀγορᾷ «“Τυσίστρα- 

τος οἷο., αὖ 6 ἀπὸ 1,γϑιβίγαϊο ἀραῦαγ. Ηθβυμΐ5. τέ δαί (510) Βοθούϊοαμι 

Ῥιὸ ἐνθάδε 6886 ὑγδαϊῦ. 
860. Ὁ. περιαλουργής. ὅ64 στρώμνας ἁλουργοὺς οδὺ Οοτη. ἃποη. ΤΥ, Ο72, 
868. ΟΥ,. Ἡδετοᾶ. ΤΥ. 2. ἐπεὰν λάβωσι φυσητῆρας ὀστεΐνους αὐλοῖσι, 

προσεμφερεστάτους. Ῥαι8. 1. 21. ὅ. αἰχμὰς ὀστεΐνας. Ἰρϊὰ, ὀστεΐνας ἀκίδας. 
ῬΟΙ]. Χ. 168. καὶ αὐλοὺς ὀστεΐνους καὶ καλαμίνους αὐλοὺς ᾿ἀῤιστοφά- 

γης ἔφη (Β΄. 622.). 
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8604. παῦ᾽" ἐς κόρακας (510) Τιοηίίηρ, Βογί. βάλλ᾽ ἐς χόραχας, αὖ ἴῃ Ναυῦ. 
1535; ΤῊ: 1079: ῬῚ. γ82: 

800. Βοροποπᾶδ αθίαπα ἀραα ποβύσιπι νἱἀθύθν Αὐὐοα ἴοστιηδ ἐπτόμην οἷο. 

Οὗ, Αν. 1471. ἐπεπτόμεσϑαι. 8ῦ. ἀνεπτόμεσϑ᾽. 1200. ἀναπτάμενος (ἀνα- 

πτόμενος 41... 1884. ἀναπτόμενος (ἀναπτάμενος Ἀ.). 788, ἐκπετόμενος 

(ἐκπετάώμενος (. ἐχπτόμενος Βτ.). 573. οὐ ὅ74. πέταται (γρ. χαὶ πέτεται ἴῃ 

Γ᾿). 218. εἰσέπτατο (ἐσέπτατο Ἐ. Ὗ. εἴο.). 90. ἀπέπτατο. 1024. χαταπτά- 

μενος. ἴ89. χατέπτατο. 191. ἀνέπτατο. 92. κατέπτατο. 190. ἀνέπτατο 

(ἀνίπτατο Β.. Υ.). 48. ᾽πέπτατο. 1118. εἰσέπτατ᾽. 1618. προσπτάμενος. 

6βρ. 10. χαταπτάμενον. 1080. διέπτατο. ἤδη. 1852, ἀνέπτατ᾽ (τη6}.). 

1882. διαπτάσϑαι (ἴταρ.). ΤῊ. 1014. παρέπτατο. Τπ ἐτᾶροραϊδ, Δ] 1061 ΤΘῈ 
οδῦ. ὅ5΄ῖΊο ϑόρῃ. Α1]. 282. προσέπτατο. Επιι. ΑΙΟ. 425, προσέπτατο. Ὶ 

867. Μμιενέλαος Τιδοομπίοαπι οϑῦ Πγβ. 160. 

ἐπιχαρίτως 5680]., «αἱ χεχαριτωμένως καὶ χεχαρισμένως δχρ!οαΐ. ΟΥ̓, 
Ιβοοῦ. Οὐ. ΧΥ͂, 8 140. ἐπιχαρίτως καὶ φιλανϑρώπως. 

868, Θείβαϑι] Θὰ. Θεέβαϑε, αὖ ἔνδοϑ᾽ ἘΡΙΘΠ. ἀραᾶ Αἴμρη. Ρ. 411. 
ἐξόπισϑέ μου] Ἐοτὺ. ἐξόπιττάώ μου. ΟἿ. δᾶ Ἐν. 708 Β]. ϑάρρῃ. ΕἾ. 66... 

ὅττινας (ργ0 οὕστινας). ῬΙῸ μου απ. μευ (ΤΠΘοοΥ. ΠΠ1. 87, οἕο.). 

869. τἄνϑεια)] Θὰ. τἄνϑια (Βοροῖ. γγτο τἄνϑεα) τὰ τᾶς γλάχωνος. ὰϊ- 

δαΐα οἶα ἔογίαββθ οϑῦ οχ αἰ ορταρηϊα τἄνϑεα τἄνϑια. 4 

ἀπέχιξαν] Ἑοτί. ἀπέσεισαν. χαμοῦς Ἀ. ΒΥ. 

870. ῬΙῸ εἴ τε αὰ. αἴ τι. Ῥῖὸ ἐγὼ αὰ. ἑών: οἵ. 898, ἑώνγα. 

814. ὀρίγανον, χλαχώ] ΤτΔηΒροβαουῖη γλάχων᾽, ὀρίγανον. ΟἿ, "861. 869. 
ΤΠΘοοΥ. Υ. ὅθ. γλάχων᾽ ἀνϑεῦσαν. 

8790. ἐχτίδας}] ΒΡροπομάσμη βαβρίοοῦ χάστορας. Οἱ. Ἠοτοᾶ, ΓΥ. 109. ἐν ; 

δριες χαὶ κάστορες χαὶ ἄλλα ϑηρία τετραγωνοπρόσωπα. ι 

882. εἰ φέρεις] εὐπρεπῶς Ἠδγνθγάθη. αἱ Ἰὰγθ εἰ φέρεις Ῥοϑῦ φέρον Ὁ 
᾿πϑρύῦαπι 6886 τηοηθύ. [ρ86 θηΐαθαπι χαὶ χύσαι, γ8] εὐθέως, Υ6] εἰ ϑέμις, 

γ6] εἴπερ (ἅσπερ) ἐγχέλεις φέρεις. Ἧ 
888. Βονύ, πεντήχοντα χορᾶν Κωπαΐδων. Οἱ. 880. 868 ἀϊδρ!οοῦ ἄστα, 

Διδραθβό ᾿ποϊβῖο. 

884. τῷδε] Ο. τῦδε δαὺ τυῖδε (μ πο). ΟΥ 745. κἤπειτεν ἐς τὸν ὩΣ 

ὦ δ᾽ ἐσβαίνετε. Αν. 666. ἡ Πρόκνη, | ἔχβαινε χαὶ σαυτὴν ἐπιδείχνυ τοῖς ᾿ 

(μοη τοῖσδε τοῖς) ξένοις. ΤΉΘοοΙ. Υ. 80. τυῖδ᾽ ὁ χάπρος. ΧΧΥ͂ΠΙ. ὅ. Β8ὶ 

τῷδε Βοιϊρβίβϑοῦ Θουηϊοαβ, ἁγοΐθ πὶ τῷ ξένῳ οοπ]ιποῖππι ἔιϊββοῦ, αὖ 

ἰπΐτα 892, τῆσδε τῆς ξένης χάριν. ῬτΟΠΟΙΊΘ: οτηϊ αν 920, ἔνδησον, ἢ 

βέλτιστε, τῷ ξένῳ οἷο. ἂν. 666. ἡ Πρόκχνη,  ἔχβαϑι καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ.. 

τοῖς ξέγοις. 

(α. χὴ ᾿πιχάριτται, δαὺ ροίίιι5 χὴ χάριτται (Βοθούϊοθ ὕτὸ χαὶ χάρισαι), ἱ 

ααῦὺ χὴ χαρίττω (χαὶ χαρίζου). ῬΙΟΡΥΪΆΙΙ ΘηΪπὶ] ἴῃ πδὺ 16 οϑὺ ΒΙΠΏΡΙΟΧ, 

χαρίζεσθαι, 5πὶ σορίδϑπι δ Θ6Υ 8, ΠΟ ἐπιχαρίζεσϑαι. Κὴ Ῥ͵γῸ καὶ μι 
ἴῃ Ιη507. Βοροῦ. 1. Τιϑᾶκ. διαχοτέης ἴπ Οτόμομι. Βοβ. 1. πῆδα (παῖδα) 8 

φίλης ἀγχάλης ἴῃ Οὐτίπηδο ἱγαρτηθηΐο ἃν. ΑΡΟ]Ιοη. Ὦγβο. Ρ. 390. πὐὐπς 

ἀρχηὸς ᾿ἀχηὸς ἴοτπδθ Βορούϊοαθ πιοιηοταπῦι Εὔγιῃ, Μ. Ρ, 82, 0, ν 
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889. ἀρίστην] κρατίστην Αὐποπδοιβ 11. 209 Α. οχ θϑοηπθ Επβῦ. Ρ. 1240, 19. 

893. ἔκφερ᾽ ΒΒ. Οαδτη Ἰϑούϊομθ πὶ ἐθηηθγ τϑοθρὶὺ ΜΘΙΤΥ, ααἱ τὴν ἐσχά- 

ραν (887 54.) αἰοὶ οχί βυϊτηαῦ. Τηαῦ16 ἰογοῖ, ἱπαῦϊῦ, ΔΠΡ ]Π]ᾶγη ᾿πύτπι8. οΥ Υ 

(ἐσφέρεσϑαι) ᾳθογθ, αἀαὰπὶ γὰβ οοαπϊπαγίπτη (τὴν ἐσχάραν) Δββδπαϊ θη 

οαπβα οἴουτὶ (ἐχρέρεσϑαι) 7π555ϑοῦ. π]π|0 ἰρβᾶτη ΔΗΡ Π]Π]αγ ἴοοα]ο Ροτίδ- 

ΠῚ πηοᾶο 1] αῦο ἱπιροβίζαπι ᾿πύπβ ἴουτὶ Τα θὺ βθποχ, τὖ ροβύμποαο οἱ ἰδῃ- 

απ οοηνγίναθ συγγένηται (οἵ. ΕῸΡΟ]. 11. 470, ἕνα σπλάγχνοισι συγγε- 
νώμεϑα). “ὙΥῈῊΣ 5Που14 {Π6 661] θὸ ἰᾷκοῃ ἵπ, ὑΠ6π ὕΠ6 ὈΥΔ ΘΙ νὰ5. 0 ὈΘ 

Ῥχγουρμῦ οαὐϑ ΤΊ 8 ΘΆΒΥ ἰο ΔΗΒΎΘΙ, ΤῸ ῬΥΘΡΑΤΘ ἴὑ ἴον ἔγυϊηρ (!).᾿ (ΡᾺ}.) 

Αᾷ Ἰϑοϊοπθιη ἔχῳερ᾽ ἱποιῖπαῦ οὐΐϊαπι ΜΆ]]ΟσΒ, αἀπδηαιδη) ἃ πηι 016 

αθϑίϊποί. Βϑοίο ἰᾶθῃῃ αὐτὴν δα ΔΠρ.]]Πγη τοίου. Τοπίαθαπι ἔξελ᾽ αὐτὴν 

(0011. 884), 564 π1] πιιύαηθπμη. ἈΠΟ] αθοῦ Δηρ]Π]γὴ ἴοι] μΡουία- 

ΠῚ (ἐσχάρᾳ) ἱπιροβίζαιη ἰηὐπ8 Ῥογίαγθ, τῦ οὰπὶ ἰδὲ οοπηοᾶδί. (ὐοηϑίαῦ 
δηϊή) αὐτὴν δα Ῥγοχίμηθ ργᾶθο. ξένην (1. 6. Δῃρ 11), ποῖ ἃ ἐσχάραν, 

τοίου ἀστη 6586. Ηδπὸ οχρ]ϊοαύομθιη οοπἢγπηαπῦ ΒοΘοΟῦϊ γοῦρὰ 890. ἐμοὶ 

δὲ τιμὰ οἷο. Τιοοιμη ΟὈΒΟΌΤΙΟΥΘΙΩ Ῥᾶγπὶ πο Πθχογιηῦ ᾿μ θυ ρ οὗθ8. 

804. ΜοΟΥΪΒ Ρ. 302. τεύτλιον ᾿“ττιχῶς" σεῦτλον ᾿Ἑλληνιχῶς. τευτλίον 

Ιοριταν ΕὟ. 180. ΑἸἹοχ. 1Π. 448.. ΕαρΡῃγοη. ΤΡ. 489. Οὐμἴου ν. σελφιοῦν, 

ππᾶθ σελφιωτὰ Αὐὶδύ. Εν. 180. ἐνϑριοῦν (Τγ5. 0605. ἐντεϑριῶσϑαι), ἐγκοι- 
συροῦν (Ναῦ. 48. ἐγχεχοισυρωμένην), ἐγκορδυλᾶν (ΝᾺ. 10. ἐγκεκορδυλη- 

μένος), ἐντυλίττεσϑαι (ΝᾺΡ. 987. ἐντετυλέίχϑαι). Ἐογύ, ἐντετευτλιδωμένης. 

Οὗ, δὰ Τρ. ΤΥ. 898. τεῦτλα τευτλίδας χαλῶν (Ὁ). Ῥαϊφῖαβ νυ]ραίδπι 

ἐποῦι, γϑυθιπὶ ἐντευτλανοῦν ἃ ΠΟΙΙΪΠ6 ΟὈβοϊοῖο τεύτλανον (0011. λάχα- 

γον, φρύγανον, ὀρίγανον) δα τεύτλανος (6011, δάφανος) ἀοάποθηβ. Μίταηι 

ἰδηηθι οϑὺ πῈ]]1ὰ [ΟΥΙπἁτιιπὶ ΘΓ γοϑύϊρία οχϑίατθ Βουηᾶ ἐντευτλιοῦν 

(ἃ τευτλέίον) Ῥούϊιι5 ἀπδτὴ ἐντευτλοῦν (ἃ τεῦτλον) 1460, πὶ [Ἁ]101, τι85. οϑί 

Οὐτηϊοαβ. αἰῶ τηθίσο Π16]1π|8 ΘΟΠΥΘΗΪΌ. 
806. πᾶ γενήσεται] Βοτί. πᾶ (γ6] πεῖ) δοϑήσεται. θα οἵ, δὰ Ρ]. 1110. 
807, γαϊρσο ροϑὺ ἄλλων νἱγρι!α αἰβύπρυϊζαν. 
898, Θὰ. φέρε, πόσου λέγε. 

899. Βοχί. --- ἄξεις; ΒΟ. ἰών; } ὅ τι γ᾽ ἔστ᾽ ἐν ᾿ϑάνης οἷο, Οἵ. δὰ Κα. 

1844. ϑοᾷ Ἰορϑηᾶσμη, πὶ (1100, ροίϊα5 --- Ἰών; [.80. ὅ τι γ᾽ ἔστ᾽ ἐν 

᾿ϑάνης οἷο. Τοΐομαϊ πο ροίΐοϑὺ Ἰθοῦϊο ἃ Ὀἰπάουπο οὐ Μοϊπθκῖο γθοθρίϑ 
ἄξεις; ΒΟ. ἰὼν 1 ὅ τι γ᾽ ἐν ᾿ϑάναις. Ῥοβὺ ἐὼν οηΐπη ῬΓΟΧΙΠ]6 566] 

ορογ αϊδϑοῦ ραυ ϊοῦ]απι γα. Οὗ, 729. ἀγορὰ ᾽ν ᾿ϑάναις, χαῖρε. Ἤοπι. 1]. 
β΄. 649. ἐν ᾿4ϑήνῃς. Τπυο. Υ͂. 18. ἐν ᾿4“ϑήναις (ἐν οΥγη. Ρ]ΈΥΘΒ Π|88.). 29. 
Υ͂. 19. ἐν ᾿ϑήναις. ΤΥ. ὅ. ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις. ΥΙ. 44. ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις. 

ΕἘπτ. ῬΒοοη. 1719. ἐν ταῖς ᾿ϑήναις. ἘπΡα]. ΠΠ]. 241. ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις. 

ΑΙοχ. Π1. 3860. ἐν ταῖς “ϑήναις. Ἐπ’. Βδοοῃ. 807. ἐν Θήβαις. δ εβρ. 159. 

ἂν “Ιελφοῖς. Τη Ἰοιητηδέθ 86 Π0 111 οδὺ ὅτι γ᾽ ἔστ᾽ ᾿“ϑάνας. 
908. 9. παρ᾽ ἄμμιν Βοροί!οθ. 
906. Θὰ. λάβοιμί τοί κα (ἰ. ᾳ. τἄν). 
χαὶ πολύ] Βοτῦ. νὲν πολύ: ροβύυϊανί δπῖπι νἱἀθῦθι ῬΥΌποτηθ πη. Νεν Ἰθρὶ- 

ὕῸ ἴῃ ΜΟΡΆΓΘΗ515. ΒΘΙΙΠΟΠΘ 770. Κε0] κα πολὺ, 564 αὐτιπὶ ΠΘῸΠΘ χα Ῥ͵ΤῸ 

ἂν ἀϑατρανθυϊηῦ ΑΘ0165 πθβοῖο. 
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009. 9. ἀλλ᾽ ἅπας (γ6] ἀλλὰ πᾶς) καχός. 

910. Μαϊῖμι τῶδ᾽ ἐμοῦ, απο 1Τη6]1π|8 τοβροπαθὺ βθαποηθὶ ἐγὼ --- δέ. 

ὝΟΥΘΟΥ αὖ αἰοὶ ααθαὺ τῶδ᾽ ἐμὰ φγγὸ ἐμὰ τῶδε. ΟΥ, 714. ττῦ. 
Ῥγο Νὰ: ἸΘΟΣΤ ΟΝ ΤΚΟΤΡΌΕΟΣΙΣ 

912, Θὰ. φαίνω πολέμια τάδε. ΒΟ. τί δαὶ χαχὸν παϑὼν --οΟ; Οἵ, 819. 

τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω (φανῶ 1011) ταδὲ [ πολέμια χαὶ σέ. ϑοᾷ 
Ῥγδοβίας, πὶ [8110Υ, Ἐ]ΙΉ5]611 οογγϑούϊο φαίνω πολέμια ταυταγί. ΒΟ. τέ 

δαὶ μαϑὼν ---- Οὗ 1784. ἀλλ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστιν αὑτηγί. ΜΕ. σά μάν; 
826. ΝᾺ. 402. 1506. εἰο. ὃ 

φαίνω)] Νᾳ φανῶ Ῥοβίι]αι! ρΡαΐθβ, ἀὉῸΠῚ ΤηῸΧ βοαπαῦα χαὶ σέ γε φανῶ 
οἴο., οἵ, 824- 8270. οὐ 916. ἔπειτα φαίνεις ---; 

918. ἤρα] Εοτύ. ἄρα, ΤοΥῖσθ ΡγῸ ἤρω. 

914. αδιχήμενος (510) Ἀ, Οὗ, Νὰ. ὅγ70. ἠδιχημέναι γὰρ ὑμῖν μεμῳό- 
μεσϑ᾽. ῬΙ. 428. οὐ γὰρ ἂν --- ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδικημένη. ϑίγαῦ. 

οοηι. ΤΥ. 465. σφόδρ᾽ ἠγανάχτησ᾽ ὥσπερ ἠδιχημένος. ἘΠπ:. ΕἸ]. 915. ἀπώ- 
λεσάς με -- οὐδὲν ἠδικημένος. 1090. χαίπερ ἠδιχημένη. ϑεᾷ ῬΙ]. 457. 
τί λοιδορεῖ [ ἡμῖν --- οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδιχουμένη; 

910. ϑρυαλλέδα οὔϊαπι ϑυϊα, ΝΊΗΠ ορὰβ ὁοτγθοίΐοπο ϑρυαλλίδας. 

911. Ηἴο γϑυβιβ ἀθθϑῦ ἴῃ Β., πδυα ἀαθ 16 ρχορίθι μοπιοθοίο]θαίοῃ. ΝΙϑϑοῖο 

δ ΟΟΥΙρΘη πη δἰ διὰ ϑρυαλλίδος, Ροϑδῦ αποᾶ ἃρίθ ἰηΐουθιν αὕτη γὰρ 

εἴθ. Οὗ 820. τέ δὴ μαϑὼν φαίνεις ἄνευ ϑρυαλλίδος; 9358. φαίνειν ὑπευ- 
ϑύνους λυχνοῦχος ἕσται. 

920. τέφην»] σχάφην ἰῃρθπῖοβθ Ηδιηδκου. ΟοΥγῖσθηάαμη ἔοσϑδη τύφην 

(ὑγριῶτῃ, ΑΠρΡῚ. τ θ θ  - ἰὴ 866), αα88 ἴογπηῶ ΤἬῊΘΟΡΤαβύο τηθιηοσδῦαγ. 

927. ἐνδήσω φέρειν Ἐ]Π5]1. ΝΟ πη8]16: οἵ. θ28, ϑ' δα τηδ]ῖπὶ ἐνδήσω 

φέρων. Τρ86 Θῃηΐπὶ ΠΙΟΔΘΟΡΟ] 18, αὖ ὁχ 5664. οοπδίαί,, ΤΠ ΠΠΘΙῸ ΒυΘΟΡμδηΐδθ 

ΘΟΠΒΔΙΓΟΪ Δ ΠῚ ἐπηρίίαν. (Οἵ. 929. ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ ξένῳ καλῶς 

τὴν ἐμπολήν. θῦ2. μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν χαχῶς ἀπολούμενον.) ΟΥ̓, Βδ8ῃ. 

1604. καὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων. 6117. ἀπόκτεινόν μ᾽ ἄγων. Ῥδο. 888, 
σχέψασϑ᾽ ὅσ᾽ ὑμῖν ἀγαϑὰ παραδώσω «τρέρων. 969. τὸ δαλέον τόδ᾽ ἐμ- 
βάψω λαβών. Ἀν. ὅ06. λώῆῶῳ χόψον λαβών. Τ,γχ8. Τ0ῦ. πρὶν ἂν --- ὑμᾶς 

λαβών τις ἐχτραχηλίσῃ φέρων. ΤῊ. 212. ἐμοὶ δ᾽ ὅ τι βούλει χρῶ λαβών. 

980. δῆσον αὐτὸν εἰσάγων. 208. ῬΙ. 228. τουτοδὺ χρεῴδιον ] τῶν ἔνδοϑεν 
τις εἰσενεγκάτω λαβών. ὅογρῃ. ΕῪ. 3529. ἢν --- αὐτός τις αὑτῷ τὴν βλάβην 

προσϑῇ φέρων. , 

928. φερόμενος τοοῖο ΒΙ. ἘΠ]Π15], οἷο. Οἱ. 952, ὅπως μὴ αὐτὴν φέρων 
χατάξει. Τία, Θηΐπα Ἰοροπάσπηῃ γ᾽ ἀθίασ, Μαϊραΐα ἰηβοϊ ἴδ ΠΙΡΥσϊοσατη 46 06- 

ἴμ!, ααἱ τηοά αι ἴῃ χαταγῇ οοΥτρὶ σθηβουθηῦ. Οἵ. 944. Ἠσπο γνϑυβ), 

τρορρία ΕἸΠ151611 δηιθηαίοηθ, 7πγτὸ {ποῦπν ῬΆ]Θ 118, 

1π ποία ΡγῸ ““ἱπουηη θι5᾽" ΟΟΥΤ. “ἴῃ ΟΠ θ1185.᾽" 

931. Ωι. οὕτως ὅπως μὴ αὐτὴν φέρων χατάξει. ϑ΄χη1]6 τηϑπᾶάππι ὁδὸς 

Νὰ. 739. ἱ ) 
932, ΟἿ, 6, ρα. ΤῊ. 431, νῦν οὖν ἐμοὶ δοκεῖ ὄλεθρόν τιν᾽ ἡμᾶς χκυρχα- 

γᾶν --α ὅπως ἀπολεῖται, 
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πυριρραγὲς ῬΟΙχ Ὑ11. 1064. Νοδβοῖο δῃ τϑοῦθ. ΟἿ, πυρέίσπνοος, πυρί- 
σταχτος, πυρίφατος, πυρι(λέγων, πυρίφλεχτος, πυρίχρως, πυρίδαπτος, 

πυριγενὴς, οἴο. ΟΥ, δα Οταϊίπ. 11. 226. γνωμιδεώχτης (01 γνωμο. τη] πηΐ 
ΠΟΠΠῈ]]1). 

933. Τιορθ ἔϑε νυν ὑπόχυπτε τὰν τύλαν, ᾿Ισμήνιχε. Ὑποκύπτειν τὰν 
τύλαν αἸϊούπτη αὖ προβαίνειν τὸν πόδα, οἴο. Μοπάαπ ΟΥ̓ Πὶ δῦ, εἰ ΤΆ]10Υ, 

6Χχ ἰηγθοῖο ὦ δῃηΐθ νοοδύϊνιιη ᾿Ἰσμήνιχε, απο οὐ Δ1Π101 ποι τᾶτο ἐδούιπι οβῦ. 
944, ΟΥ, ῬῪ, 602. ἕνα μὴ καταγῇς τὸ σχάφιον πληγεὶς ξύλῳοΡρ ῬΘΥΡΘΙΔΠΙ 

ἀοοαϊῦ Οὐ θτιβ ἴθ ἰπαϊοαίνο αὐϊάθπι ρτοᾶποὶ α (ἐάγην), 564. ἴπ ΟὈ]Ϊ 8 

τηο 5. (ἀγείην, οἴο.) ὁουυῖρὶ, αὖ ἴῃ ἑάλων (4) οὔ ἁλοὺς (ἃ). 864, αὖ ἀρίθ 

τηοηϊῦ Ῥα]οῖπβ, ἰθηθη θη δῦ ἸΟΠΡΆΠ 6586 τοι γ ΥὉ] ἀγνύναι (πο 

ἀγὴ, α, Αθδβοῃ. Ῥϑῦβ. 420. Ευγ. ΒΡ]. 093. Ῥιπα. Ῥ. 11. 82), Ὀγθυθῖὴ δαΐθηὶ 

γοτθὶ ἁλέσχεσϑαι. Ἡΐπο δουίβειβ ἄξαι, αὖ πρᾶξαι, ποῖ ἄξαι. ϑοᾷ ΤΏΘΟΟΙ. 
ΧΧΙΠ]. 100. δοῦρ᾽ ἐάγη (ὰ). 

Ιη ποία 4616 ““(καταγῇς σὺ 9). 

947. γέ τοι νὰ]ρ. ἴηιο γά τοι. ΟἿ, 800. 898. τι. μέλλω γα συνϑερίδ- 
δὲν (ΘΟ γᾶ 8876). Υ6] μέλλω τὰ νῦν ϑερίδδεν. Μοίγαμι ποππύσδεν 
τϑαῦϊτιῦ ΤΊ] ΘοοΥ. Υ. Ὁ. 

048, Ναπο ρῥ]αοοῦ ΠΌΣΟΙ ΘΟΥΥΘοίϊο. 

064. Ῥτο λαβὼν, αἀποᾶ ᾿ποοπδιίο 4641, τοροποηάμπμῃ ᾿ών. Ῥτὸ ὑπόκυτσιτε 

ὑρηθαθαπι ὑπόχλινε, 5864 Π1] τη πιτη: Δ] πὰ πο οηΐπη ὑγαπδί γι οϑῦ 

ὑποχύπτειν. Οἵ, Ῥτοοορ. Ερὶβύ. δῦ. ἀλλ᾽ ὑποχύπτειν δεῖ τὸν αὐχένα καὶ 
ζυγὸν ἀνάγκης ὑπομένειν ἑχόντας. ὧν. ἔϑε νυν ὑπόκυπιτε τὰν τύλαν, 

 ἸΙσμήνιχε. Ηΐο νοῦβϑιιβ ροβῦ νυ. θΌ8, [ογίαββϑθ ὑγαμβροπ πτι5. οβὺ, 

θδῦ. χὥώπως} Ὁ. ὅπως. Ῥαϊοίτ5 χατοίσεις (6 Ρογθδη 0. ΘΠ ἴῃ ἈΡΊΎΠΙΠ 

ΔΟΟΙΡΙῦ, 001]. καταπλεῖν, κατάγεσθαι: 564. ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ Πι1}118. 5 ΡΠ ΠΟ ΟΠ ἷ5 

ἀρβιθγο. 

009. ὅτε ἐχέλευε νὰ]ρ΄. ὅτι; ἐχέλευε Ἐ]Π151, ΟἿ, δὰ 100. Εᾳ. 742. 
962. δ᾽ ἐχέλευε γὰ]ρ, Μά] δὲ προσέτι. 

9607. Β΄ .}1}18. οοΥυτιρίοα οδῦ ΝᾺ. 908. ἐντειναμένης (ἐντηναμένης Ν.). 

9608. ἣν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ} Οκ. ἢν δέ τι λιγαίνῃ. Οἷ, Βίοπ. ΧΥ͂. 1. μέλος 
ἁδὺ λιγαίνειν. 

9170, α. ὑπὸ πτερύγων, υὖ ἴῃ Αγ. 1420. ὑπὸ πτορύγων τι προσκαλεῖ 
σοφώτερον; 

981. Οὐ. Απδοῦ. 2, 8, τὸ παροίγιον βοήσω. Οοπΐον οἰΐδιη ἐπιοίνιος 

(Τμθορη. 971. ἐπιοίνιον ἄϑλον). ΒΊΟΥ ἐν τοῖς πολεμικοῖς (ρτο πολε- 
τ μέοις) οοΥτὶροπάθπι ΤΉπο. ΤΥ. 80. 

988, ἐπτέρωται (ροϑῦ ὑγοόνθῖη ᾿δοιηδ1}) Ἦν. (ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ) ἐπτέρωται 
ΒιΡρΙοῦ ΟἸασκ. Οἱ Ἰθούϊοπὶ οοηνθηϊῦ 50 ΠΟ] βία οχρ!]θαίίο ἐπείγει σπεύδει. 
Οὐ Ἐπ0]. 1149. ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον ἤδη ᾿πείξομαι. ΜοΥΒα5. βύγορὶ- 
Οὰ8 οδὺ 971. εἶδες ὦ εἶδες, ὦ πᾶσα πόλι, οἷο. 

Οὐ, Εὰν. Ηθτο. 475. μέγα φρονῶν εὐανδρίᾳ. Ἦρτι. 938. μείζω (μεῖζον Ὁ) 
τῆς δίχης φρονῶν πολύ. 

ο Θ994. (χ. --- τρία δοχῶ τάδ᾽ ἔτι προσβαλεῖν. 6] τρία δοχῶ τάδ᾽ (μοι) 
ἔτ᾽ ἂν ἐμβαλεῖν. (Οἵ, Εν, 801, 8. Αν. 1266. στύομαι τριέμβολον (800), 
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πολλάκις ἐμβαλεῖν δυνάμενον). ῬΒΘν. 11. 8527, φΦρῦνις δ᾽ ἔδιον στρόβελον 

ἐμβαλών τινα 1 κάμπτων μὲ διέφϑορεν.) 888 ον] δδίπηδ οουγθοῦϊο Ῥογοῦ ἀλλά 

σε λαβὼν τρία δοχῶ μ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν. Οἵ, Αν. 671. ἐγὼ μὲν αὐτὴν 
χἂν φιλῆσαί μοι δοχῶ. Ἐπ. 020. ὡς ἐγώ μοι δοχῶ χἂν μαχρὰν δδὸν 
διελϑεῖν. Χοη. Η8]]. ΥἹ. 3. 10. ἐγὼ μὲν οὐχ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν. 

Μομ. 1. 8. 10. χἂν ἐγὼ δοχῶ μοι τὸν χίνδυνον τοῦτον ὑπομεῖναι. ΟΥ̓Τ. 
ὙΠ]. 7. 256. ἡδέως δ᾽ ἄν μοι δοχῶ χοινωνῆσαι. 1586. Ῥ. 21. 64. ΒΚ. ἡδέως 

δ᾽ ἄν μοι δοχῶ (οοἀά. ποθῶ) τούτου πυϑέσϑαι ---. Ἱπιοῖαπ. Τοχ. 10. 

ἥδιον ἄν μοι δοχῶ -- - -ἀποτμηϑῆναι τὴν δεξιάν. Κ6Βρ. 177. ἀλλ᾽ εἰσιών 

μοι τὸν ὄνον ἐξάξειν δοχῶ. 249. τῳδί μοι δοχῶ τὸν λύχνον προβύσειν.. 

πο]. 170. αὐτὴ γὰρ ὑμῶν γ᾽ ἕνεκά μοι λέξειν δοκῶ. ῬΊ. 1186. μοε δοχῶ --- 
αὐτοῦ καταμενεῖν. Ῥ]αῦ. Επίηγα. 288 Ο. ἐγὼ οὖν μοι δοχῶ πάλιν ὑφηγή- 

σεσϑαι, ὙΤΠρορΡησ. πᾶν. ὙΠ. δοχῶ μοί σὲ εὐωχήσειν χαινῶν λόγων. 

Τλιοῖαι. ΤΊτη, 42. τὸν αὐτὸν χαὶ τάφον ἀποθανὼν ἕξειν μοι δοχῶ. Βᾶη. 
1421. τοῦτον ἄξειν μοι δοχῶ. ΤῊ. δ08, ἤδη γὰρ, ὠνέρ, μοι δοχῶ | τέξειν. 
51 ΒἰμΟΘΤΠΙ οϑὺ προσβαλεῖν, γὩ]ΘὈϊ ἰ. ᾳ. προσμάξαι (Εᾳ. 816.). Χρῃ 
Μρϑμι. 11. 7, 11. νῦν δέ μοι δοχῶ ὑπομενεῖν (ὑπομένειν 110171) αὐτὸ 

ποιῆσαι. ΑΒ50}.. ἴῃ Οἴθ5. 8 ὅ9. ταῦτα μὲν οὖν μοι δοκῶ ὑπερβήσεσϑαι. 

Τλιοίδη. Νὰν. 87. χαί μοι δοχῶ, ἢν βιάζωνται, αὐτομολήσειν. 46 δε10. 78. 
τὸ δὲ σῶμα -- ἤδη ἐπιδείξειν μοι δοχῶ. Ναπο πιϊδὶ ἰπ γα]ραία ἔογίαδδθ 

Δοαα]θβοθηάαιη νἱάθίαν τρία δοχῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν, απο ΑὨΡΊΙ66 
γρᾶάαβ, 1 ὑπῖπκ αὖ Ἰθαβϑὲ ὑβαῦ 1 οἂπ ΘΟπέθυ οη γοῦν ἔγθ9 σοοῦ 

8168. ὍἘ 

995, ἀμπελίδος ὄρχον] ΑἸϊπα ααϊὰ 5ουῖρβ1588 Οὐτηϊοῦχη βιβριοαῦαν  οίβις, 
ΝΆ]]ΔηΙ ΘηΪΠ| αἰβου ρα η 8} 6556 πίον ἀμπελέδος οὗ ἡμερίδος ὄρχον. ; 

996. τόνδε νέα] Οα. τόνδ᾽ ἁπαλά. ΑΘ] δππβ οπΐπ ἴῃ αυδγία ΘΡἰ βίο! 
τυβύϊοα, 1 Πὰπὸ Ἰοθαχη ἱτηϊαΐαν, ἁπαλὰ μοσχίδια συχίδων Παθοῦ. 

9907. χαὶ τὸ τρίτον] Εογξ. χᾷτα τρίτον. 

998. Νυμο μγαθίμ]θυῖπη χαὶ περὶ τὸ χωρίον ἐλαΐδας ἅπαν κύχλῳ. Ὀΐδο 
Ῥαηύ πἰμηΐστιπι ἐλαὺς (αἱ συχὶς, ἀμυτελὶς, ἡμερὶς), ποη ἐλᾷς. 816 ἐλαΐζειν 
(μοπ ἐλάζειν, αὖ ματάζειν) Ἐτ. 107. Κωπαΐδας Αοἢ. 880. (Βοᾷ ἰόν 
εϑῦ 962. Κωπάδων 8338. Ῥαο. 1005.) 

ἅπαν] Οἵ. ῬΙ. 493. χρήσιμον εἷς ἅπαν (ἄ, ἃπᾶρ.) ἔργον. 961. τὸ ταν 

παν (ἃ). ΤΏΘοΟΥ. 11. 606. ἐμφὺς ὡς λιμνᾶτις ἅπαν (ἃ) ἐχ βδέλλα πέπω- 

χας. ΧΧΤΙ. 86. βάλλετο δ᾽ ἀχτίνεσσιν ἅπαν (ἃ) ᾿Δμύχοιο πρόσωπον. 

Μομαπᾶ. ΤΥ. 108. τὸ πόπανον --- ἰ ἅπαν (ἃ) ἐπιτεϑέν. ΑΘΒο.). ῬΟΥΒ, 42. 

ἐπίπαν (ἃ). 

κύχλῳ] Οἵ. Τμπο. 1. 106. περιστήσαντες χύχλῳ τοὺς ψιλούς. ΤΊ. 78, 
περιετείχιζον τὴν πόλιν χύχλῳ. Υ. ἴ. ὡς κύχλῳ περιστὰς βίᾳ αἱρήσα 

τὴν πόλιν. Ἐ4. 110. χαὶ χάτιδε τὰς νήσους ἁπάσας ἐν χκύχλῳ. 

1000. χοὸς οδὺ Ῥαο. 587. ΤῊ. 847. χοὺ Απαχδπᾶν. 1Π|. 188. ἌΝ ΡΙαῦ. 
Τηθδοῦ. Ρ. 127 Ὁ. ᾿. 

1000. τοὺς στεφάνους ἀνείρετε] ΟὐΥο π ἃ8. σοηπθούϊ 6. Ο. ξυγνεέρετε, 
θα ΤΘΡΟΠΟΠ ΠῚ ΒΒΡΊΟΟΥ ἐξαέρετε, 6 ἔθου 6, νὰ 
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1001. ΟΥἷ, ΑἸοχ. Π|. 486. ἥδιστ᾽ ἂν ἀναπήξαιμ᾽ ἐπὶ τοῦ ξύλου. 

1021. Οἵ, Τιποίδη. Επιρ'. 21. ἀδύνατον --- χἂν ἕνα τινὰ προσαγαγέσϑαι 
ΕῚ 

αὐτῶν. , 

1029. ἁπὸ (1. 6. οὗ ἀπὸ) «»ουλῆς φῬγορομιῦ Βδιηθογρ' Εχθτο. οὔἱύ. πον. Ρ. ἵ. 

1080. 5΄ῖο οἱστὸς Αὐὐοιμη οϑῦ, πὸμ ὀΐστός. 

1045. “Ηδποὸ οὐἿπορτδρῃϊδηι (χνῖσα)ὴ ὑποηΐαν ῬΠούϊι5, Εὐὔγηι. Ρ. ὕ22, 21. 

Ἡδβγοι. οὐ 5001. γοή. δὰ 1]. ἄ. 60. (ΒΙοιηΐ. δὰ Ῥτοιῃ. ὅ005.) Οἱ, δὰ 

ῬΊΟ Π0 50" Αιὐνοντ199. 1517. 

1040. νυμφίος ταυτὶ τὰ χρέα Δ. Β. 7. 4. τὰ χρέα ταῦτα νυμφίος ΒΥ. 
ταυτὶ τὰ χρέα σοι νυμφίος 60η]. ΕΪΡΡ. ὧπ. τὰ χρέα ταυτὶ (Διὖῦ ταῦτα τὰ 

χρέα) νυμφίος. ΟἿ ΕῪ. 90. ταυτὶ τὰ χρέ᾽ αὐτῷ παρὰ γυναικός του φέρω. 

Ῥαδο. 102. τὰ κρέα ταυτί σοι φέρων. οὖ δὰ Ρ]. 227. 

1068. Οἷ,ἁ ΑἸδχ. οοτη. 1Π|. 410. οὐ γὰρ ἐμυρίζετ᾽ ἐξ ἀλαβάστου (ἀλα- 

βάστρου Δ)}.). 
1002. Οὗ, 1.8. ὅ88. αἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέμου. 

1004. οἶσϑ᾽ ὡς ποιείσϑω (τὺ ποίησον) τοῦτο 60η]. Ῥα]οῖαβ. δα] Ἂ 

τη ΐ αὐτἀϑῦ Ε]τη516 11 οοπ]θούπνα οἶσθ᾽ ὡς ποιείσϑω τοῦτο; ΟἿ, ὅορῃ. Οϑά. 

Ἡ. ὕ48. οἷσϑ᾽ ὡς ποίησον; ()ιι. οἶσϑ᾽ ὡς ποιεῖν δεῖν τοῦτο τῇ νύμφῃ 

φράσον. Οἵ. Ῥαο. 1004. ἡ χέρχος ποιεῖ χαλῶς. ΒῪ, 829. ἡ χαρδιώττεις; 

ἀλλὰ ([. οἶσϑα) πῶς χρῆσϑαι (χρἤσται 1)1η4.} ποιεῖν; ῬΊ]αύ. Ῥηδρά, 117 Β. 

χαὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει (τὸ φάρμακον). Ἰ)ῖοδο. 1. θ0. ποιεῖ πρὸς φάρ- 

μαχα. ϑρυσίαθη πὰς νουβαπὶ ἢαροὺ Μίοῖη. «Ῥάρμαχον ποιεῖν (ἈπρΡ]. ὕ0 

ὙΟΥΚ, ο ἃοὺ) αἰοοραίι. ὧὡλι. οὖσϑ᾽ ὡς ποιῆσαι (αὖ ρούϊα8Β ποιεῖσϑαι) 

τοῦτο τῇ νύμφῃ φράσον. Ῥοδῦ φράσον φῬοπθπάπηι ἃαῦ Ρ]Θπαπὶ ΡῬιιποὔιΠη 

αὖ ΟΟ]0π: οοπδβίαϊς οπὶπὶ ῬτΟΘΙ 10. ΠΟ ΡΟθ86. φράσον δᾷ 506 65 ἄλει- 

φέτω τοίουτὶ, ἀαππὶ ἀλείφειν μούϊιβ αἀἸσθμάππι [πἰββοῦ. 

1008. ἐς τοὺς χόας νὰ]. ϑουθο ἐς τοὺς Χόας, αὖ ἴῃ 961. Οἷἁ, 1076. 

ὑπὸ τοὺς Χόας. 

1074. Μα]πη τοὺς λόφους χαὶ τοὺς λόχους. Οἷ, δτῦ. τῶν λόφων καὶ 

τῶν λόχων. Ῥαᾶο. 300. τοὺς λόφους καὶ τὰς ὀφρῦς. 

1071. Εοτ. ἐσβαλεῖν. ΟΥ(. 702, ὅχχ᾽ ἐσβάλητε. Ὑπαο. ΤΥ. 606. τῶν 429η- 

γαίων --- ἐσβαλλόντων πανστρατιᾷ. 11. 31. ἐγένοντο -- ἐσβολαὶ ᾿“ϑηναίων 

ἐς τὴν Μιεγαρίδα. δοᾷ Π1] ἰθηηθνθ τπαϊαπάθπμι. Οἱ, Ῥαο. 1701. ὅϑ᾽ οἱ 46- 
χωνες ἐνέβαλον. δίχα Π1ἴον οὐ ἐσβαίνειν οὐ ἐμβαίνειν ναῦν αἰοοὈδηΐ. 

1018. Οἵ, ῬΒδγθου. 11. 281. οὐχ Ἰσχάδας (Ἰσχάδ᾽ 9) οἴσεις τῶν μελαινῶν; 

μανϑάνεις; ὨΪοΟΙ]. 11.889. πένειν τὸν οἶνον δεῖ με; Β. τέτταρα χαὶ δύο. 

1084. 9. αἰαῖ, [ τένα δ᾽ (ν6] τίν᾽) οὗτος αὖ μοι προστρέχει τις ἀγγε- 
λῶν; δῖα δοοαγαῦο δἰ ὶ ἰπνίοθιη τοβροπαθθαηῦ νυν. 1088. 1084. 

τίνα δ᾽ αὖ μοιῇ τίν᾽ ἐμοὶ δ᾽ αὖ ὁοπη]. ῬΑ]. Ἐοτῦ. τένα δ᾽ αὖ μοί. δ'ρα 

ἴῃ τένα Ῥούϊιβ ἀπᾶτη ἴῃ ῬΤΌΠΟΙΠΪΠ6 ΘΠ 518. οϑύ. Οἵ. 1222, 1224, 

1088. α, δειπνεῖν σὺ (γ6] δὲ) κωλύεις πάλαι. Ν 
1090 --- 1093. Ὑ ϑβιι5. [ουύαββο ἱπύθυ οἰ]. 

1091. αἵ πόρναι πάρα] 9. αὐλητρὶς καλή. ΜΕ] αὐλητρὶς, μύρον (μύρω). 

0] αὐλητρὶς (αὖλ.) πάρα. Υ6] αὐλητρίδες, στέφανοι, μύρον, τραγήματα. 
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(ὐλητρίδος ταθηῦϊο Ῥ]Ιᾶπ6 Πἰο θαυ! νἱἀθίαγ, Οὗ, ΒΔ. 519, αὐλητρίς τέ 
σοι | ἤδη ᾽νδον ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες ] ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. Ἀταρῃ,, 
οὐ. ΠΙ|. 8035. ἄμητες -- σησαμαῖ,} μύρον, στέφανος, αὐλητρίς. 

ΝΙοοβύν. οὐ. 111. 287, χόσμησον αὐτὴν (τὴν τράπεζαν) παντοδαποῖς 

τραγήμασι" μύρον, στεφάνους, λιβανωτὸν, αὐλητρίδα λαβέ) ΜΕΙ 

ἐπιφορήματα. (Οἵ. ἘρΡΒῖρρ. 1Π|. 827, ἔτρια, τραγήμαϑ'.) ΓὙὲ1 ἐπιδορ- 

πίσματα. (ῬΆΪΠΡΡΙα. ὁοπι. ΤΥ. 478. πλαχοῦντες, ἐπιδορπίσματ᾽ ὠὰ, 

σήσαμα.) ΜῈ] τραγημάτων χύτραι πλέαι. ὲ1] αἱ μυροπώλιδες. (ΟἿ 

Ἐδ0]. 841. αἱ μυροπώλιδες | ἑστᾶσ᾽ ἐφεξῆς). Μυϊραῖα ΡΙᾶπθ ἱπβαϊβὰ οὗ 

ἱπορία οϑὺ. ΟἸ]οββοιηὰ βαρίῃπῦ νοῦρὰ αἱ πόρναι πάρα δᾶ αὐλητρὶς δῦ 
αὐλητρίδες δαδογ!ρύαθμῃ. 

1098. (οΥτὶροπάθπμη βαβρίοου τὰ φιλτάϑάρμοδίου (1. 6. φιλτάτου “ρμο- 
δϑίου) μέλη. Οἵ. Εὰ. 870, ὁ μὲν ἦδεν ᾿δμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην, ] 
ὁ δ᾽ αὐτὸν ἠνάγχαζεν Ἁρμοδίου μέλος (86. ἄδειν). ΟὐΠΐΟΙ ΒΟΟΙΪοπ 

ἀραᾶ Αὐμθη. ρ. 090 Β. ἀεὴὲ σφῷν κλέος ἔσσεται χατ᾽ αἶαν, φίλταϑ'᾽ 

Ἁρμόδιε χἀριστόγειτον, ἰ ὅτι ---. ὕ68ρ. 1220. ἄδω δὲ πρῶτος Ἁρμοδίου 
(86. ἴπ οοηνίνο). 1299. “δμήτου λόγον --- μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει. 

σταίη. Π. 164. ὅταν “ρμοδίου μέλος αὐλῇ. ΤΠΘΟρΡοπιρΡ. ὁοπι. Π|. 816. Τελα- 

μῶνος οἱμώζοντες --- μέλη. ϑομο!αβία ρο. Βυρθγθδίομ. οοπηθοῦ ὀρχης- 

στρίδες χαλᾶὶ, οὐ τὰ φίλτατα τοῦ “Φρμοδίου οχρ!οαῦ τὰ εἷς Ἁρμόδιον 
σχολιὰ ἄσματα. Οἵ. Οταϊοῦ. ΕὟ. 27. Κοοκ, ὀρχηστρίδες καλαί. Μεῖαρ. 11. 751. 
ὀρχηστρίδας --- ὡραίας. ϑ'864 ἄπτὰ ἔογοῦ Πα]αΒηηοαϊ ὑγα]θοῦϊο γϑυθοσθχη, πο 

ὁοπμοοαϊύ οὐΐδπι Ῥδ]θῖαβ. (ΟΠ ΘΡ ἰᾶτηθη 1228, τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ καλεῖς 
γ᾽, ὦ πρέσβυ, χαλλίνικος. Ὁ] ΟΟΠΙΠΗΕΌΜΗΝ βΒαηὖ τήνελλα χαλλίγιχος, αὖ π΄ 

1297. 1291. Ῥοββὶβ οὐΐϊδπι ὀρχηστρίδες τ᾽, ὦ φίλταϑ᾽ Ἄμε χαλαί (γ68] ν᾽ 

“ρμόδι᾽, ὡς χαλαί). Κ6] τὸ “«Ῥίλταϑ᾽ νος ἢ οὔτι που." ΚΎ70Ι ὀρχη- 
στρίδες, τὰ φίλταϑ'᾽ Φρμοδίου, πάλαι. Υ : 

1094. Οὗ ϑξορμῃ. Οβᾶ. Β. 1445. χαὶ γὰρ σὺ νῦν γ᾽ ἂν τῷ ϑεῷ πίστιν. 
φέροις. ; 

1097. γυλιός εεῦ Απροᾶ. ΒΕΚΚ. ρ. 228, 29. 16. γυργαϑὸς ΡῈ 

γύργαϑος τοροδβαϊέ Πἰπα. ἴπ ΕῪ. 19. 

1102. ὀπτήσω] Οοπ]ϊοϊαβ ἑινήσω, ΟΟ]]αῖο ῬΟΙ]ποΐΒ 1. 1. 

1108. τὼ ᾽χ] Ῥτδθβίαὺ ἴογύαββθ βου] τώχ, αὖ ἦν, ἡπὶ, ἡμὴ, θἴ6.. 

1111. Οἷ, 424. ἀλλ᾽ ἡ τὰ τοῦ πτωχοῦ Φιλοχτήτου λέγεις; 420. 

1128. ῬΙδπθ 5101 1ΠΥ]106ΠῚ τοϑροπαθηῦ χατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον οἷ 

χατάχει σὺ τὸ μέλι; αὖ οὗ ἐν τῷ χαλκίῳ οὐ χἀνϑάδ'᾽. 

1139. ἐξέρχομαι] Θᾳ. ἀπέρχομαι. 

1140. ΤεΙονὶ γἱραϊαη ροβῦ αἔρου νὰ]ρὸ ροβίζαμῃ. Οἷ, 1068. 650. 

1185. δίο. 

1142. Ῥοβὺ δεῖπνον Ἰασὰπα ποίαπαδ οϑῦ, αὖ πιοπαϊύ ΜΏ]]ΘΥαΒ, ααἱ, ἀασπὶ 

ἴῃ τούΐα Πᾶς βοθῃᾶ ὙΘΙΒῚΒ ΨΘΥΒιΪ ΔΟΟΌΓΤα ἰβϑίπηθ σοβροπᾶθαῦ, αἰβύϊομου ἷσ. 
τραχύ. (πα οχοϊαουῦ ἱποουΐαμη δῦ. ϑουϊρβασαῦ ἔουΐαββο Οὐχμηϊοαβ τὴν 

χκιστίδ᾽ αἴρου ((011, 1140) χαὶ τὸ δεῖπνον εὐτρεπὲς ] ποίει. βαβαιάξ' ξυμ- 

ποτιχὰ τὰ πράγματα. 
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1145 5ᾳ. Θι.. τῷ μὲν πίνειν στεφανωσαμένῳ  χᾷάτα χαϑεύδειν τὴν 

νύχτ᾽ ἔσται ] μετὰ παιδίσχης ὡραιοτάτης, [ σοὶ δὲ διγῶν χαὶ προφυλάτ- 

τειν ἰ ἀνατριβομένῳ γε τὸ δεῖνα. 

1140. σοὶ δὲ διγῶν)] Νούπμη οβῦ ρσγαθοθρίαμι ἀοοίογιιπι, γοοδ] 6 πὶ ὈΤΘΥΘΙΙ 

ἴπ ἔπ γοοᾶθ}} ἃηΐθ ὁ ἱποθρύϊγαπι ρυοάποῖ, 51 ἴῃ θᾶτη οδαῦ ἈΥ515; ΘΟΥΤΙΡΙ, 
81 ὑμοβῖβ. Εὖ μᾶπο ἸΘΡῸΠῚ] ΠῸΠ πιοᾶο ἃρπα ὑταρίοοβ, βοᾷ οὐϊδπη ἂριᾶ 

ΘΟΙΏΪΟΟ5. γΆ]6γ6 ΔΥΌ ΓΓοΓ ; απδηαιδηι [αἰ θπ τὴ οδὺ ρϑποίοστα ἀρ ΠῸ8. (δὴ 

1105 ΘΟΥΤορύοΠ18 68 ΘΧΘΙΏΡ]ἃ ΤΘΡΟΥΪσΙ. ΤΘΙηΘΘ (6 ᾿ὰρ τ ἤπαϊοαββθ 

νἱαθῦαν ΜοΙποκίαβ ΕῪ. Οομ. 11. Ρ. 303. 804., «αἱ 5101 Ῥουβαδβουῖῦ “ δης- 

ο ΑΠΟΤΌΠΙ ΘΟΙΪ]ΘΟΙ] ὈΒΪ ὈΓΟΓΒῚΒ ΤΟΡΌΡ ΠΔΤΘ ΟΟΥΓΘΡ.ΪΟΠΟΙ ΒΥ} Ό8 6 Πἰ θυ ἢ 

9 Ῥτιδθοθάθη 8." ΘΙ ΠΠΠΌΘΥ π᾿ γοΟα θ.}18. ΘΟΙΠ ΡΟΝ Εἶδ, 81 ἴῃ Βυ]Π] Ραμ ῥτδο- 

οοαἀδηΐοπι οδαδὺ {Π|6518, 86116] βου δἰ ξαν ᾿ἰδίοτα ὁ, αὖ ἴῃ «υλλοροεῖν, αἷμο- 

ρυγχιᾶν, οἷο.; 51 ΔΥΒ8, θ18. ᾿ζογαῦαν, αὖ ἴῃ φυλλορροεῖν, αἱμόρρυτος, οἷο. 

Τὴ ἃπαρδθβίϊβ, ΠΙΡΘΥΊΟΥΙ ΤηΘ ΟἹ} σΌΠΟΓΘ, ΡΥΘ ΟΣ 5.0} θὰ αἀαδθ ὁ Ῥγαθοραϊ 

ΠΟ Ιη00 ἴπ ἃΥβὶ 864 οὔϊαπι ἴῃ ὑποβὶ, αὖ ἴῃ ἸΟο8Β ἰηΐτα Δ]1 5, ΝῸΡ. 844. 

ΤῊ. 781. ἤδη. 1009. “ὙἿχ ἀπάσᾶπῃ ἀρ Αὐτο05 ροθῖαβ ὁ ἀπρ]1οῖβ. οοη- 

Β0π80 Ῥοϊζοβίαζοιη παροὺ ἀαἷπ τηθη δ) Βυβρί ας βἰηδ. ΠΙΌΓΑΥῚΪ Βαμα πὸ 

Ἰοσαπὶ ΘΟΥτ Ροημαϊ βύπα!ο οουτα ρου ηΐ." (ΕἸ Πη8]. δὰ Ηον. 131.) Υ. (ἰαϊβίουα. 
δα Ἡδορβδοβύ, 219. αὐ δὰ Πἰαυίάππη. μου ποῦν πᾶθὸ ἀπδοβύϊο, ΘΧϑι}]ὰ 
αὐοῦ οἴἴοπαϊ πὶ αἰγᾶιηαάτιθ μαγίθη αἰΐϑυατη. Ῥυοαποῦοβ ἴῃ ἀγβὶ, Ργδθίου 
πὰπο Ἰοσιτα, πᾶθο βαηῦ: 

Αοἢ. 412. ἀτὰρ τί τὰ ῥάκι᾽ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις; 
Βᾳ. ὅ40. αἴρεσϑ᾽ αὐτῷ πολὺ τὸ δόϑιον οἷο. 

ΝΡ. 3844. χοὐχὶ γυναιξὶν μὰ «1{ οὐδ᾽ ὁτιοῦν" αὗται δὲ (δέ γε Ἡ. 
Υ͂, οὗο.) ῥῖνας ἔχουσι. 

ΝᾺΡ. 410. μήτε διγῶν ἄχϑει λίαν οἷο. 

Νὰ. θ47, ταχύ γ᾽ ἂν δύναιο μανϑώνειν περὶ δυϑμῶν. 

Ὑεβρ. 982. ἐς χόραχας" ὡς οὐχ ἀγαϑόν ἔστι τὸ ῥοφεῖν (τὸρρο- 

φεῖν Υ.). 
ΟΥ̓ 68ρ, 1487. πλευρὰν λυγίσαντος ὑπὸ ῥύμης. 

γ8ρ. 1025. ἐχλαχτισάτω τις, ἵνα 1 δίπτοντος ἄνω οἷο. 

Ῥαο, 6099. χέρδους ἕχατι χἂν ἐπὶ διπὸς πιλέοι. 
Ῥαο. 740. εἰς τὰ ῥάκια σχώπτοντας ἀεὶ οἷο. 

ΤῊ, 781. τουτὲ τὸ δῶ (τὸ δῶ ὡς) μοχϑηρόν. 

Ἐδη. 406. χαὶ τὸ ῥάκος, χἀξηῦρες ὥστ᾽ οἷο. 

Βδῃ. 400. σὺ μὲν γενοῦ ᾿γὼ τὸ δόπαλον τουτὶ λαβών. 

. Βδη. 1060. μεγάλων γνωμῶν χαὶ διανοιῶν ἴσα χαὶ τὰ (τώ γε ἈΑ]4.) 
ῥήματα τίχτειν. 

Ἐδη. 1066. ἀλλὰ δαχίοις περιειλλόμενος εἴο. 
ΡῚ. 51. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ὁ χρησμὸς ἐς τοῦτο δέπει. 

ΡΙ. 544. φυλλεῖ᾽ ἰσχνὰ (Ἰσχνῶν νὰ]ρ.) δαφανίδων. 
ΡΙ. 1005. ὄψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ δάκχη. 

Εν. 108, 4. διελχύσαι [ τῆς τρυγὸς ἄρτον λιπαρὸν καὶ (]. λιπαράν τε) 
ῥάφανον φαγόντι. 

Εν, 445, ὅταν γὰρ ἱστᾷς, τοῦ ταλάντου τὸ ῥέπον. 
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ἘᾺΡΟ]15 Π. ὅ29. νῦν δὲ ῥύπου γε δύο τάλαντα δᾳδίως. 

ἘπΡο]15 ΠῚ. δ01. ἤδη χορηγὸν πώποτε δυπαρώτερον οἴο. 

ΤΕΘοροτηριβ Π1. 809. τούτων ἁπάντων ὃ δαχεστὴς “Ἰημοφῶν. 
ΝΙΘΟΟΠΔΙοΒ ΠΠ. 846. εἰς αὔριον δ᾽ ἀντὶ δαφάνων ἑψήσομεν. 

Απέρμᾶποβ ΠΙ. 12, ὅ. σέζει χεχραγὼς, παῖς δ᾽ ἐφέστηκε ῥανῶν. 

Απθρμδποβ ΠῚ. 67. ἣν ὁ γρῖφος ἐνταῦϑα ῥέπων. 
Ἀπθρμδποβ 1Π|. 1388. ὁρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα. 

ΑἸοχῖβ ΠΙ. 412. οὐδὲ δόαν γλυχεῖαν ἐκ τῆς δεξιᾶς. (Υ̓. Ἀ44.) 

Ετρμα5 ΠΙ. 557. τέϑημι" λογιοῦμαι γάρ" αὗται δὲ δόαι. 

Ερίρεηθβ ΠΙ|. 99. ψυχτῆρα, χύαϑον, χυμβία, δυτὰ τέτταρα. 

ΘΙΡΉΙ 5 ΤΥ. 410. ῥόδα, δαφανῖδας, ϑερμοχυάμους, στέμφυλα. 

οι. ἃποη. ΤΥ. θά47. ἀντὶ δαφανῖδος ὀξυϑύμι᾽ εἰσορῶν. 

(ὐΥτθρύϊοηἱβ ἰπ ὑΠ6581 Θχθ 0] Πᾶθο βαπῦ: 

γ6βρ. 1066. ἀλλὰ χἀκ τῶν λειψάνων δεῖ τῶνδε δώμην ([τ06}}.). 

Ῥῃογθοιαίοβ ΠῚ. 800, ἡβυλλιῶσαι χαὶ τὰ ῥόδα χκεχαρμέναι. 

ῬΙαΐο οοπι. 11. 062. ἐν τρισὶν πληγαῖς ἀπηδέσϑη τὸ δάμφος ({τ06}}.). 

Μδομο Αἴμπθη. ρ. ὅ79 Ο. τὸν αὐτόμολον ἔσχωπτε δίψασπίν τ᾽ ἔφη 6ἴα. : 

ΘΠ 15. 5οΡ. ΕἾοΥ. Ρ. 291. χριτὴν τὸ δηϑὲν δυνάμενον συναρπάσαι. 

ΠΟ η. ΑἸηογρ. 6, 2. ἐσθλῆς γυναικὸς οὐδὲ ῥίγιον χακῆς. 
Ηδεΐρριβ 11. 410. ὄζει ἴων, ὄζει δὲ ῥόδων, ὄζει δ᾽ ὑαχίνϑου. 

Ῥμογθογαίεβ 11. 990. ἄχϑου ὁρῶν παρεόντα᾽ κακὸς γὰρ ἀνὴρ τόδε ῥέζει. 

Τίηου Αἴπθπ. Ρ. 440. ἐκ δὲ δυτὰ δίπτασχεν ἀπληστοίγους τ᾽ ἀρυταί- 

γας. ((α] Ἰούὰ8. ἴῃ αὐγδπΊα 16. ῬᾶΥΌΘΙη ΘΧΘΙΠΊΡ] ΠῚ 6βὕ.) 

Αρπά ὑταρίουβ ργοαποίύϊοηϊβ ἴπ ἃ δὶ ΘΧΘΉΡ]ὰ Πᾶ60 ΠΑΡ6Β: 

ΑΘβοῦγ 5. Ῥτοιη. 932. τοιάδε ῥίπτων (τοιάδ᾽ ἐκρίπτων γὰ]ρ.) ἔπτη. 

Ῥτοιη. 1029, διαρταμήσει σώματος μέγα δάκος. 

Εὰπι. 190. ὑπὸ δάχιν παγέντες. ἄρ᾽ ἀκούετε οἷο. 
δορί. 92, τίς ἄρα δύσεται; (ἀος}11.). 

ΞΌΡἢ,. Ορα. Β. 847, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ δέπον. 

Ο6α. Ο. 900. σπεύδειν ἀπὸ δυτῆῤος, ἔνϑα δίστομαι εἴα. . 

Ορφα, Ο. 1248. αἱ δ᾽ ἐννυχιᾶν ἀπὸ ῥιπᾶν. 
Απῦ. 518, τή δὲ ῥδυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 

Απῦ. 712. ὁρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα οἴο. 

ΕῪ. 21. χέστρᾳ σιδηρᾷ πλευρὰ καὶ χατὰ ῥάχιν ] ἤλαυνε παίων. 

Εν. 499, 4. λεπτῆς ἐπὶ δοπῆς γὰρ ἐμπολὰς μαχρὰς οἷο. (1 Θηΐπι 16ΡῸ.) 
ΒῪ, 181. ἐδέξατο δαγεῖσα Θηβαία κόνις. 

᾿ατὶρ. Ιοπ. 22, παῦε, μὴ ψαύσας τὰ τοῦ ϑεοῦ στέμματα δήξης χερί. 

Η6]. 402. Σπάρτη δὲ ποῦ γῆς ἐστι, πλὴν ἵνα (ἵν᾽ αἷ οο04.) δοαὶ Θὕα. 

Ηδ6]. 1090. μέγας γὰρ ἁγὼν, καὶ βλέπω δύο δοπάς. 

ΗἸρΡνΡ. 409. σὺ δ᾽ οὐχ ἀνέξει; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα | πατέρα φυ- 

τεύειν οἷο. 

Τρ. Τὶ 258. ἄχραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 

ΕἸ. ττ2, ποίῳ τρόπῳ δὲ χαὶ τίνι ῥυϑμῷ φόνου; 

δαρΡ]. 94, ξένας ϑ᾽ ὁμοῦ γυναῖχας, οὐχ ἕνα ῥυϑμόν. 
θαν, Εἰ, 302, 10. ὡς ϑεῶν τε βωμοὺς πατρίδα τε δυώμεϑα, 
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Τταρ. ὅποι. ἃν. Ῥ]αύ. ν». 632 Ε΄. (825 Νάυοκ.) ὅς μὲ δάκχη τ᾽ ἠμπέσχε 

χἀξηνάγχασε | πτωχὸν γενέσϑαι οἷο. 

Οὐττθρύϊοηἶβ ἴῃ {Π651] ἤδοο βαπηΐ: 

ΑΘβοθν 8 Ῥτοτη. 719. χρίμπτουσα δαχίαισιν ἐκπιερᾶν χϑόνα. 

ϑορύ. 105. τέ ῥδέξεις; (0800}}.) 

Βερύ. 824. τούσδε δύεσϑε σ ὦ. ὐὐὺ 2. 

Ἀν. 407. βέβαχε (βέβακεν ΤΟΙ. Τὶπ4.) ῥίμφα διὰ πυλᾶν. 

ΟἸοΘΡη. 815. φάμενος ἢ τί ῥέξας; 

Επιη. 282, ἐγὼ δ᾽ ἀ ρήξω τὸν ἱχέτην τὲ ῥύσομαι. 

Βυτη. 789. τί ῥέξω; (θᾶ 66}.} 

ΒΌΡΗ. Οεβα. Β. 72. ὅ τι ] δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε δυσαίμην πόλιν. 

Ορα. ΚΒ. 1289. τὸν μητέρ᾽ --, αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ δητά μοι. 

ῬΉΪ]. 1191. τί ῥέξοντες ἀλλοχότῳ γνώμᾳ οἷο. (»Ἴγοοπ.) 

Ἐατὶρι 65 Βδοοῃ. 59. τύμπανα ᾿ Ῥέας τὲ μητρὸς ἐμά ϑ'᾽ εὑρήματα. 

Βδροῆ. 1388. σχήσουσι" σὲ δ᾽ ἥρης Ἁρμονίαν τε ῥύσεται. 

ΗΕ]. 1118. ὃς ἔδραμε ῥόϑια μέλεα Πριαμέδαις ἄγων. 

Βν. 388. ὀμμιάτων δ᾽ ἄπο! αἱμοσταγῆ πρηστῆρε δεύσονται κάτω. 

1160. τὸν ψακάδος] ἈπρῚ. ἐπ βρ] υὐύθτθυ. 1ὴ6 βουϊρύυσα ψεχὰς οὗ 

ινακὰς ν. ΒΙοιηΐ. δα Αρ. 1512. 

1151. Βονοοδηᾶα ἴουβδῃ γαυϊραΐα. Οἵ. Αρ]απ. Α΄. Ἡ. Κ΄. 20. Ξάνϑος ὁ 

ποιητὴς τῶν μελῶν. Ὧι. τὸν μελέων ξυγγραφέα (51. ποιητὴν) πονηρῶν. 

1152. 9. εἴϑ᾽ ἐν ἁπλῷ λόγῳ, ἁυῦ. ὦ ἁπλῷ λόγῳ. 
1158. Οἵ, Το]6ο11ἃ. οομῃ. 11. 361. οἵ δ᾽ ἰχϑύες --- ἐξοπτῶντες σφᾶς 

αὐτοὺς ἂν παρέχειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι τρατπιέζαις. 

110Ό. βαδέζων] βαδίζει ϑιυϊάαδ ἴπ ἠπίαλος. Τπᾶρ βαδίζοι, χᾷτα --- οοη- 

71οἴαβ, αὖ τηοπαῖϊύ ΕἸΠπΙ5] οἶα. 

ἠπιαλῶν]Ἵ Ἐοχί. ἠπιαλοῖ. ϑοᾷ τϑοῖθ 86 μβαροὺ νυ]σαία. [πὸ δῃΐπιο πᾶθ8- 

Ῥαΐ ἀΐοοσθ ἠπιαλῶν γὰρ ---, πατάξαντός τινος -- μαινομέγου, λίϑον 

λαβεῖν βουλόμενος εἴο., 564 οοπδίνποίοπομη βυϊΐο τηαζαν]ῦ. 

1106. αὐτὸν τῆς χεφαλῆς ϑδιυϊᾷ. ἴῃ ᾿Ορέστης. τῆς κεφαλῆς οὔϊδη) 56}0]. 

χατάξειέ τις αὐτῷ --- τῆς χεφαλῆς ΚοΟΙ. δὰ Αν. 712. 

1108. Οὗ, Αν. 56. σὺ δ᾽ οὖν λέϑῳ κόψον λαβών. 

117454ᾳ. Εχ Πἷβ ἱπξουροϊαῦα θ586 ΠΟΠΏ]11]ἃ ὀοπδίαξ, 6. ρ΄. αιὰθ 46 ΤΠ 0.0 

ἰγδάυπίαγν. ΟΥ. δὰ 1178. οὐ 1181. 1182. 
1177. λαμπάδια ϑιυῖϊάδδ ἢ. ν. 

1178. Οὐ Ῥμ]ούαου. οοπι. 1Π1. 296. οἴκαδ᾽ --- ἄπιϑ᾽ ἀμπαλίνορος. (Ὁ] 
ἔουπῖᾶπι σοπαΐπδπη ἀμπσταλίνορρος τοβύϊδαϊ! Μοϊποκίαβ ΕὟ. Οοπι. 1Π|. 296. 
Ἠδβυομῖιβ παροὺ ἀμσαλίνωρος.) Βοτμὰ παλένορσος ἸορΊὑτι ΑΘΒ0Ε. Αρ'. 104. 

ΑΡΟ]]. Βποᾶ. 1. 417. ἄγε νῆα -- χεῖσέ τε χαὶ παλίνορσον ἐς ᾿Ἑλλάϑα. 
Ἐπηρθᾶοοϊ. αὐτὰρ ἐγὼ παλένορσος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὑμῶν. 

χάρακι] Ἀπ χάμαχι Οὗ. 1226... 0] λόγχῃ γυϊποναίαϑ. 6586. (ΙΟἸσαν, 

1179. ἐξεχόκχισεν Ῥ. ϑαϊᾶ, ἢ. ν. ΑἸά. Βειρῖ. Μεῖπ. ΜῺ]1. ἐξεχκόμεσεν 41. 
ἐξεχόχκισε ἃ. Ο. Βτ. Ε]1η5]. μα. ΒΙ. ἐξεχόμισε (Βαρν. χ) Β. ϑαϊᾶ, ἷπ 

παλίνορον. “ϑομο]αβύδηι, «αὶ ἱπίθυργοίθιαν ἐχτραπὲν τῆς ἁρμονίας ἤχη- 

51 
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σεν, Ἰδρίββθ ἐξεχόκχυσεν ΟΟΠ]6ο]1 ΒΕΥΡΊΘΓαΒ." ὈΙΝΏ. ΟΥ Ῥδο. 68. τὰς 

πόλεις ἐκχοχχίσας. Τ,γχ8. 904. σου ᾿χχοχχιῶ τὸ γῆρας. 448, ἐχχοχχιῶ. 

1180. χατέαγε] Βοτγῦ. χατέαξε, αὖ ἴῃ ὕ65ρ. 1486. Τάρθιπη οοπΊ]. Ρα]. ϑ'εα 
ργδθίθυϊὰπὶ τέτρωται τηοᾶο Ῥγδθοθϑϑιί. Οἵ. Επρο]. 11. 669. οὐ -- χατάξει 
τῆς χεφαλῆς τὰ ῥήματα. 

1181 --- 1188. ΗΟΤΙΙΠῚ ὙΘΥΒΌΠ ΠΟΙ Ή1}]}1 ΠΟ 5απηῦ σΘπαϊπΐ; νυν. 1186---1188, 

οοτίθ 8111] οοπηοθαϊδθ βαπῦ τϑααθηαϊ: αἀπ86 οθίθσοσθση ἔπουὶῦ ΟΥΡῸ ΠΟΝ 

8 015. ῬΥΒΡ οἴ πη8, 564 ΠΟΙ. βἰσαῦ πὰπῸ 56. παροὺ ἤὰπο ἸΟΘᾺΠῚ ΒΟΥ ΡΒ1558 
Αὐἰβίορ πβᾶπϑιῃ οοπβίαῦ. Οἵ. ΜΈΘΙΘσαπι δα ἢ. 1." (Β8ΔΚΗ.) 

1181. 1182. Οοπῆοία μᾶθὸ νἱαθηΐαν 6 νυν. δ14. οὖ ὅ871 ---ὅ89. 
1181. ἐξήγειρεν] ἐξήρειξεν ὥοδΡ6Υ. θυβὰβ ἤούιβ οχ ρύᾶθο. ὅ74. τίς 

Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ σάγματος:; 

1182, πτίλον] ἴτὴ0 πτερόν. ϑϑα Ἰοοῖιβ παπα ἀα016 ᾿πίθυροϊαύιβ δϑῦ. 

1188. δεινὸν ἐξηύδα μέλος] Μα]ΐτη δεινὸν ἐξηύδησ᾽ ἔπος. ὅϑορῃι. ΑἹ. 864. 

τοῦϑ᾽ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον ϑροεῖ. - 

1185. λείπω φάος τοὐράνιον ῬΑΙπηΘΥ. ἴῃ Θαδτύ, Βθν. ἃ. 1884. ρ. 866, 

6011. ἕορῇῃ. Απῦ. 944. οὐράνιον φῶς. Μα]ΐτη λείπω φάος τόδ᾽" οὐχέτ᾽ εἴμ᾽ 

ἐγὼ τάλας, δαῦ Ῥοί[α8 --- οὐχέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. Οδαβᾶ οοτταρύθ!δθ ἔποσὶῦ 
βΒπΠπᾶ4ο νοσαμ οὐκέτ᾽ οὐ οὐδέν. Οὗ, Επτ. Η6]. 8389. ϑανόντος σοῦ τόδ᾽ 

ἐχλείψειν φάος. ΑΘ656}, ΕὙ. ὅ. πάλιν γὰρ ἵχουσ᾽ ἐχ σχότου τόδ᾽ ἐς φάος. 

Αὐἰϊοοβ πὸῃ οὐχ οὐδὲν λέγεις, 868 οὐ λέγεις οὐδὲν, οὖ Βἰπη118. ἀἴοθτα 
ΒΟ]6ΓΘ τηοηπῖύ Ῥα]θῖπιβ, βθα οὐχέτε οὐδὲν λέγεις θ6π6 αγαθοῦπι οϑῦ. 

1180. τοσαῦτα λέξας] Ἐοτῦ. τοσαῦτ᾽ ἀύΐσας. 

1187. Ῥοβύ δραπέταις Θχοϊάογαηῦ ἔογίαββθ ποππα]]8. 

1105. Οὐ Ε]Ν5] 65 ΠΟΌΥ. ἴθ Αρροπά. 

1206. ὦ χαῖρε ἍἼαμ. νυ]ρ. 
1208. 1209. τί μὲ σὺ ---: Μα]ῖπι σατῃ ΕἸΙηΒ] 6ῖο τέ σύ με --; 

1208. ᾳ. ,.14.. τέ μὲ σὺ (σύ με) χαλεῖς; Αα ΤΙοΔΘΟΡΟΙ]ΐη ἀϊοΐαπι. 

1210. ῬΙαποῦϊβ ᾿ἰου 5 ̓πηρυϊπιδίατ. 

1218. χάρα λίϑῳ πεπληγμένος] Θὰ. τὸ χάρα ---. Οὗ δᾶ 849, βοᾷ ἴῃ 
Ραγδίγαρ Θα͵δ, ΘΧΟΌΒΑΤ ροΐαβῦ ἀγα]! οἸ 580. 

1222. ἐς του (510) πιττάλου Ἀ. Οὗ 1082. χλᾶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. 

θ6. ἐπέμψαϑ'᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν. οἰΐατη ΝῸΡ. 608. ἐς Τροφωνίου. 
Βδη. 1368. ἐς Τλύχης. ΡΙ]αῦ. ὅγιηρ. Ρ. 178 Α. ἐπὶ δεῖπνον εἷς ᾿4γάϑωνος. 
Ηροτοᾶ. 1. 1190. ἐς ᾿“στυάγεος. ΥἼΠ. 184. ἐς μφιάρεω. 1. 92. Ηοπι. Θά. 

ϑ΄. 418. ἐς ᾿Δλκινόοιο. ον. ὅδ. 1. 9. 86. “Δα Ὑεδβίδθ. 

1228. εἴπερ χαλεῖς γ] α]ρο οχρ]ϊοαπῦ ααδὴ ἀοα αἰ 61 πὰ 8 ρῥτονο- 

688 (Δ ἢοο ὀδηθηάιμ). θα {Ἀ{1118 δῦ ἤἴδᾶθὸ θχρ!]οδίίο, πᾶπι ραυϊοαϊδθ 
εἴπερ --- γε ναϊθυῦ δἷα αἱ ἃ 6 πὶ ( ΑΠΡῚ. 1 πα 664); οὖ ῥτοποιηΐηθ μὲ δᾶ- 

αἰΐο ορὰβ ἴογοῦ; δᾷ4θ αιοὰ χαλεῖν πβαθδη), ΟΡΙΠΟΙ, 60 56ηϑῖ ἀΒΌΤΡΑαΣ, 

(πᾶγ6. ΘΟΥΤΙ ΘΠ ΠῚ ΒΗ ΒΙσΟΣ εἴπερ χρατεῖς γ᾽, Βα αἰάθιι ΥὙἱοῦοῦ 98. 
ΟἿ, 801. εἴπερ ἐσπείσω γ᾽ ἅπαξ. ΘΒ... Οπο. 215. ἔπ. Μοᾷ, 805.. Ἐσὶ, 
ἐπεὶ χρατεῖς, αἀππὶ γἱ οἴου 5.18. : 

1229. ἐγχέας] χέας Γ΄ 
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1282. 51. ἘΠπΙ5]οῖπβ, ἀλλ᾽ ἑψόμεσϑα σὴν χάριν, (τήνελλα χαλλίνικος,) 

τήνελλα καλλίνικον ἄδοντες σὲ καὶ τὸν ἀσχόν. 

σὴν χάριν] Τῃ ΘΟΙηΟΘα1ἃ δχϑρθοίδθδαιη τὴν σὴν χάριν, αὖ ἴπ ϑορῃι. ΡΒ]. 
1418. τὴν σὴν δ᾽ ἥχω χάριν. Ἐοτύ. σοῦ χάριν. 

ΟΜΝ ΑΊΙΣΙ τ 5: 

ὦ. Οὗ, ΑἸοχ. ΠΙ. 410. τέτταρας περιστερὰς ἀφῆκα. 1Π| 494. τέτταρα ] 
χυτρίδι᾽ (χοιδάρι᾽ Ὁ) ἀκράτου. 

8. ψαμμ.} ΔῃρΊοθ τϑᾶάὰβ βἃπα - ΠΌΤ ΘΓ Β, ΠΌΠΙΘΥΟΙΒ ἃ8Β ὕπο 
βδηα. ΗθβγομΐαΒ, Γαργαίρειν" πληϑύειν. Ιάθπι, Γάργαλα (γάργαραϑ)" 
πλῆϑος, πολλά. Τὰρὰ (ἀγρᾶγτα ἰΐὰ Δρρϑ]]αΐα νἱάθηθαῦ ἃ ἃραπαδηξία 

βορθύαμῃ, Ἠοχη. 1]. ϑ΄. 48. Ὑἱτρ. α. 1. 108. “ἰρβὰ βυδ8 πηϊσαηῦν ΘδΥραγᾶ 
Ἰη65808." 

ς χαιρηδόνος] ἈΠρΊΪοΘ τοαάὰβ ἀο] Θοὐαὐϊοη, το]οϊ οι θη. ΕοΣΙδίαχη 

ὁοπηΐθ6 αὖ ἀλγηδὼν, ἀχϑηϑών. 

ὅ. ᾿δών] ΑΠπρΊΙοΘ, αὖ ὕπ6 βὶρ αὐ. Οἵ, 156. Ῥαᾶο. 702. οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 
ἰδὼν πέϑον οἴω. 

6. τοῖς πέντε ταλάντοις] ῬΟΙ ΔΡΡοΒίοπθηὶ ροβίϊαμπι ἃᾷ ρίδϑο. ἐφ᾽ ᾧ. 

Οἱ 118. 

ἐξήμεσε] ΑἸΡΊ]οΘ ἀϊβροτροᾶ. Οἵ, ῬΙααῦ. ὅατο. Υ. 8. 10. “Βα 518 

1ΠΠ1ὁὸ0 αἴααθ ρθη ῬΥΌΡΘΙΘ ῬΤΟΡΟΤἃ γοιηθγο. 

{. ΟΕ Ηοπι. 1]. ν΄. 498. γώνυται δ' ἄρα τε φρένα ποιμήν. ῬΙ]αί. 

Ῥμαράγ. 284 1). ἐμοὶ ἐδόχεις γάνυσϑαι ὑπὸ τοῦ λόγου οἷο. ὅ:΄ὰῈ λάζυσϑαι 
οὔ λάζεσϑαι. 

8, Οἱ 688. φησὶν δ᾽ εἶναι πολλῶν ἀγαϑῶν ἄξιος ὑμῖν ὁ ποιητής. 206. 
Αν. 48. ζῆν οὐχ ἄξιον ὑμῖν. ϑαραθαϊ οὰπὶ ΞοΒο]ϊαβία τὸ χαταδικασϑῆναι 
τὸν Κλέωνα. 

9. “ϊἹσχύλον] ΟἸγοϊῦου ὑπρίηΐα ΔΏΠΟΒ. τηουύαιιβ 1116 ἑπθταῦ, 5θᾷ οὐϊδιη 

Ῥοβέθα τηϑρηἱ δοβῦ ΠΡ Πα 6}.5 ΓἈΡα]α 6. αὖ ἐοϑύαῦαν ϑουϊρίου Ὑἰύδθ Α 80}. 

᾿Αϑηναῖοι δὲ τουοῦτον ἠγάπησαν Αϊσχύλον ὡς ψηφίσασϑαι μετὰ τὸν 

ϑάνατον αὐτοῦ τὸν βουλόμενον διδάσχειν τὰ Αϊσχύλου χορὸν λαμβάνειν. 

ΝαΡ. 1861 5ᾳ. Ἄ 

15. διεστράφην)] ἈΑΠρῚ. 1 σοῦ ΠΥ ΘΥ̓Θ68 (ΟΥ ΤΥ Π601) ὑπν:ὶβίθα. Αά 

αἰγασηααθ. ἃΐθυη γϑυρατη μου ποῦ ἰδών (αὖ {Π6 5ὶρ 1). 

106. ὅτε δή] 1. αᾳ. ἐπειδή. ΟΥ, δ8δ. Ερ0]. 195 οἷο. 
παρέχυψε) [πἰ6] Πρ ϑπάθπηη οϑῦ ΠῸΠ βύδυϊπι ἴῃ Ἰηθαϊα πη ρΥΟβοθηΐαηι, αὖ 

Θαπὶ ορογίθθαῦ, ῥτοα 886 ΟΠ δοσΐη, 56, ἐογΐαββθ ρσδθ τηθύμ, ἰπ Ῥδιδϑοθηΐο, 

ὉΌΣ ἰηὐγοϊθαβ οὐαῦ, τηοσϑύμμι 6888. [πᾶθ ἰἀούμαπη δῦ αὖ ΟὈ]ααθ ρτοϑρὶ- 

Οἴθηβ. ΟΟἸ]ὰ πὶ δῦ οου]ο5. δ᾽ υἱ ἐουβουὶῦ (διεστράφη) Π]ΊΘΆΘΟΡΟ] 8, ῬΙΘΓ (16 

παρακύπτειν αἰσαπῦθν ααἱ 6Χ ἔθποδύγα ἁαῦ ουῖριιβ ῥσοβρι οἰ απΐ. 

17. ἐξ ὅτου ᾽γὼ δύπτομαι)] Απρ]ϊοθΘ τοᾶάᾶβ, βί ποθ ΠΥ 88 ἢ ρ' 
ἀλγ5 Ρθρ 8}. 

91. 
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18. ἐδϑήχϑην ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς) Ῥγτδθῖθ! δχβρθούίαἐοπθη αϊούμμη 
Ρῖὸ ὑπὸ λύπης τὴν καρδίαν δῦ 4110 ἀο 511211]. Ὑ. 50}0]. οἵ οἵ, 1. 

20. ἑωθινῆς] Οὗ. νοΒρ. 351. ΤῊ. 8:5. Ἐπ0]. 85:70. 
ἡ πνύξ] Τία. Δρρϑι]αθαύαν ὁοποίοπὶβ Ἰοσιβ Αὔμθηῖ8. ἰσαβ δαΐθμι οταῦ ἴπ 

ΕἸἶνο δᾶ βιθ]αοθηβ ἴοσππι (ἀγορὰν) ΘΗ δχίθηβο, ἴῃ α0 ῬΔΥΒ ΒΌΡΘΙΊΟΥΙ 

65 δχοαναΐα ἰῃ ΔΠΡΕΙΠΘαὐτ] ἔουτηδη οτγαῦ, 1 αὖ ἴῃ 60 βίδσθ διιῦ 5666 18 

Ῥοββοπῦ οἰγοῖλου. 6000 Ποιηΐμθβ. ΝΟΙΊΘΠ 67.185 δα δχ ἃγοίθ οοηβίραία 60Π- 

σου δυαϊδοταπμι (οἵ. ὕ8βρ. 1107. 1110.) ἃυῦ ὁχ βαρρβδῦο 1ηΠ17ΌΥ 6. ΒΑΧΟΓΈΏΙΩ 

ἴπ ἰπἔθυϊοσθ 6718 Ραγτίθ ὀχδθαθδηαὶ 5011 οαπδα σοηῃβύσιοίο (συχνοῖς λέϑοις), 

γἱἀθῦυν ἀου να. 5 

22, μεμιλτωμένον)] ΔπρΊϊο6. ταᾶά]6 4. Ξϑουηάαπι 5080]. 115. αὶ ἔππο 
60 1Π10] οββϑπὲ τηυ]οΐ βοϊγθηᾶδ ογϑῦ. 

28. οἵ πρυτάνες] Ῥταρδίαθβ Ηἱ δυδηῦ ΘΟΠοίοπιπι, σρόεδροι ἐκ τῆς βουλῆς. 

ἈΠΡΊΙο6 ρτοϑίἀθπίβ. Οἵ 40. 
ἀωρίαν] ΔαγνοΙ ΙΔ θ᾽ ἀδαχραίπμη, αὖ χαιρὸν, ϑορῃ. ΑἹ. 1810. καιρὸν 

ἔσϑ᾽ ἐληλυϑώς. ὅ1ς ὥραν Αφ50ῃ. Εππη. 109, Ἐπτ. Βδροὴ. 724. 

20. ξύλου] Ηΐπο οΟΠΠΡῚ ρούοβί, πὶ [Ὰ]1οῦ, Πρ θὰβ [π18580 564 65 ΠΟΠΠ.]]88 

ΔΗ ΘΙΟΤΘ5 ἴῃ ῬΠΥΟΘ, Ρ]ΘΙΆβα 8 δαΐθπι βᾶχθᾶβ, πη] ἴῃ Επ: 789. Ῥδπλβ 

ἐπὶ ταῖσι πέτραις σχληρῶς χαϑῆσϑαι αϊαϊύαν. 

20. χαταρρέοντες) ἈΠΡῚ. ΒΤ ΘδΙΛΪΠρ᾽ ον, 86. ἴπΠ ῬΏΥΟΘΒΠΙ. 

20. νοστῶν)] Τύοταπιὶ δίαπρο  ][Θγατῃ ἃ αϊ 68. 86801: ἐρχόμενος χαὶ 

ἐπανερχόμενος. ἴπι 8011}0]. ὮΤ0Ὸ ἐπὶ τοῦ ἐρχόμενος α. ἀντὶ τοῦ ἐρχόμενος. 

92, ἀποβλέπων ἐς τὸν ἀγρόν] Θιοα ἴδορογα ρμούθιαῦ δχ 600116 βθὰ οἱΐνο 
ἴῃ αὰο 5ἰζω ογαὺ Ῥηνχ. 

ἀποβλέπων] ἈπρΊ]06, ἸΟΟΚΙπρ᾽ ἱπΘὉΠΥ, ΘΑΥΠΘΒΕ]Υ, τ ἰδ 11. 

84. ἄνϑραχας πρίω] Ὁὐἱ ἴπ ΤΟΡΊΟΠΘ ΔΙΡΟΙῈΠῚΙ Τηΐπὰ8 ἔθσδοὶ ργϑῦϊο 8818 
ἸΏΔΡΟ γοηϊθαηῦ σΔΥθΌΠ68. Ηΐηο ἰηΐτα 891. ἄνϑραχκας δ᾽ ἐγὼ | ὑμῖν παρ- 

ἕξω οἷο. 

85. Οὗ, Βαῃ. 8. νὴ τὸν Δί᾽ ὅ τι βούλει γε πλὴν “" ἐπιέζομαι 

οὐχ ὄξος, οὐκ ἔλαιον] ὅν. πρίω. ΟΥ, ΡῚ]. 1114. οὐδεὶς οὐ πο Ξ-- 

οὐ δάφνην, οὐ ψαιστὸν, οὐχ ἱερεῖον, οὐχ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν} ἡμῖν ἔτε ϑύει 

τοῖς ϑεοῖς. 

ὄξος} Τη{6}]1ρθ ποὴ αποα ῥτορτῖθ αἰοϊςαν ἃ θῦμα πὶ, 56 ὙΠ] οΥβ ΘΌΠΘΙΙΒ 
ὙἹΠΊΠη. 

40. Πεᾶᾶάο Αῃρ]ϊοθ, Βιυῦ Π6γ 6 ὁοπ6 ὑπ Ῥυγύδπηθβ δὖῦ ποοῆ. Θαὶ 

τη8 6 ἀοραογαηὺ δάθ586 (20). 

42. προεδρίαν] Οἵ. Ἐᾳ. 575. 702. 1708. 704. ΤῊ. 884. Ἡδτγοάᾶ. ΤΥ. 88. 
ΝΙ. ὅτ. Αρβοβμῖη. θ4. 26. Χοη. δ ϑοῦ. 8. 4. Πίμδιοι. 106. 84. 

43. πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν] ΑΠΡΊΪοΟ. Ῥᾶ858 ὁ5 ὕὅο πο ἔτστοπξέ, ΘΟΙη8 
ἔοσνγατ. Οὐ Προ]. 129. πάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. Ἐπ. 751. ἀλλ᾽ ὡς ([οτῇ. ἐς) 

τὸ πρόσϑε χρὴ παρεῖν᾽ ἐς τὴν πύχνα. 

44, Οὐ, Αν. 1158. φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα οἷο. 

40. μφίϑεος. ΚΗ. οὐχ ἄνθρωπος; Νοπιθι οδ᾽ὰ5 δοοῖρὶ Ὁ ἑδπαῦδπι 5 
ἀμφίϑεος (ᾳποοῦσμη ΟΟπΐου ἡμέϑεος) αἰχὶββοῦ. 

47, δὶς ἀχάματος (α) ΝᾺΡ. 285. ἡσόϑεος (1) Απέϊρῃ. 1ΠΠ1. 80, Μοποϑύ, 878, 
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48, ὁ γὰρ μφίϑεος ---Ἴ δμηθαϊορίδηη ϑυ8πι ἃᾷ ἄθοβ ἀθάποθηᾶο νυ]ῦ 
ΑΤΡΒ ΓΘ 15. 56 ᾿ρβαπ τηδρΐ ἔθου Θ ΟΔ 58 116 ΒΌΔΤη ΘΟΠΟΙΟΙΪ ΘΟΙΩΠΊ ΘΠ 86. 

Ἀελεός Οἵ, Ηοιη. Ἡ. εν. 96. 106. 146. 184. 238. 295. 475 54ᾳ. Ονἱά. 

Εαβῦ. ΤΥ. δ08. “Θιποά πᾶπὸ (ὑθυθδ] 5 ΕἸ]θυβὶη, [ ΠΙοϊαῦ ἴο Ο]οὶ σαστδ 

[αἴ556. 56118.᾿ 

2, ἐμοὶ --- μόνῳ] Οἷ, 180. 1020, ἘπιρΠδῦϊοθ μόνῳ ἴῃ ἢπθ βϑηῤθηὐίδθ 
Ῥοηϊίατ, 

ὅ8. ἀϑάνατος ὧν] Ουδιηνὶβ ἱπππ οΥ1 15. 5α1τ. Οδυρὶῦ Ομ οι 5 

τηδρ᾽ἰταΐαβ, ααἱ ἀθ Ρᾷθ6 δοίθη δ ΠἰτηΪβ ΒΘΟαΣῚ οὖ οὐϊοβὶ δἰ ηΐ. 

δ4, οἱ τοξόται ΗΪ Τ᾿ ΘΔ ΘΟΡΟΙΪη δαΐοστο Ἰαθοπΐαν, ηπὶ ἀ6 ρᾷοθ οοποῖ- 

1Ἰδηᾶδ Ἰόααὶ δυᾶοαῦ. Οὗ, Εᾳ. 665. ῬΙαῦ. Ῥγοῦ. 319 Ὁ. ἐὰν δέ τις ἄλλος 

ἐπιχειρῇ αὐτοῖς συμβουλεύειν --- χαταγελῶσι χαὶ ϑορυβοῦσιν ἕως ἂν ἢ 

αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρῶν λέγειν χαταϑορυβηϑεὶς ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν 

ἀφελκύσωσιν ἢ ἐξαίρωνται (ἐξάρωνται ) χελευόντων τῶν πρυτάνεων. 

δή. ὅστις --- ἤϑελε] Ουἱ νο]υοΥ]10. 

60. ΑΠρΊοθ, ἃ η16855 γοὰ ρΡαῦ ἴον πιθ μ6 απθϑύϊου οὗ ρθ866. 5'ἴς 

πρυτανεύειν εἰρήνην, βοῦν. 60 Α. τενὲ εἰρήνην, Τπιοῖδη. Ὥριποπ. 9. ὁ πρυ- 

τανεύσας ταῦτα χαὶ πείσας, Ἰ)ϑτη. Ρ. 120, 14, πρυτανεύεσϑαι παρά τινος, 

Ὅομ. Ρ. ὅ8. 18. 

᾿ 64. ὠχβάτανα)] ϑ᾽τα 06. θυ πῸ5. ἀἴσουΘ ΒΟ] ΘΠλτ5. {6115 8] 6 11! 

τοῦ σχήματος ΑπρΊΙο6, ὙΠπαὺ ἃ αἀΥγ6858! ἀθηϊδίνιβ δαπηὶγ ]οΠ185. 

Οὗ, 87. τῶν ἀλαζονευμάτων. ὉτΌ. τῶν λόφων χαὶ τῶν λόχων. Ὅ68ρ. 161. 
Ἄπολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ μαντεύματος. Ἀν. 61. Ἄπολλον ἀποτρόπαιε, 
τοῦ χασμήματος. ᾿δᾳ. 144. ὦ Πόσειδον, τῆς τέχνης. Νὰ}. 818, τῆς μωρίας. 

θῦ. βασιλέα τὸν μέγαν] Οἵ, Ῥ]. 110. μέγας (ὁ μέγας Ὁ) δὲ βασιλεὺς οἴο. 

66. φέροντας) ΔΠΡΊ. τοοοίνίπρ, σ οὐδ᾽ ηρ. Βόρῃ. Οϑά. (. δ. τοῦ σμι- 
χροῦ δ᾽ ἔτι ] μεῖον (φέροντα. Οἵ, Τότ. 6 Ἐς, Τι. Ρ. 390. τρεῖς μῆνας ὅλους 

ἀποδημήσαντες ᾿χαὶ χιλίας λαβόντες δραχμὰς ἐφόδιον παρ᾽ ὑμῶν. Ἐχ 

αὰο Ἰοθ0 αἰδβοίσητιβ Ἰοραῦοβ 605, αἰ ΠΕΠΙΘΙῸ ἄθοθη οὐϑηῦ, 5 ΠΡῚ]05. ἀσδοῃ- 

Τη 8 ΠῚ ἰδηὐιΠ] ἘΔ ΡΘῚ αἴθ ηῚ ΔΟΟΘΡἾ8586. 

θύ. ἐπ᾿ Εὐθυμένους ἄρχοντος) ΑτΌΠΟΙ 1116 ἑπογαὺ ἀποάθοίπιο δηη0 δηΐθᾶ. 

Τύδαπθ ρθοιηΐδθ 8 ]ηγη8 8 ΠῚ] ΡΘῚ ἰοπραμι {Ππ4 ὑθπιριιβ Δοοοθρογδηύ Ἰοραίὶ 

᾿ϑύϊ πιᾶρπᾶ β58η6 ἐαϊύ. 

090. ἐσχηνημένοι 1 ΖΣχηναὶ τροχήλατοι αἰοὶ νἱάοηθανῦ ἀαδγ ΠῚ τηθιηϊηὶΐ 
ΑΘβοι 5 Ῥοτβ, 1001. Οὐ]αβηιοάϊ ρ]δυβῦχα ἀπ|06}}15 (σχεαδείοις) τηππῖζα 
νίάογο Ἰἰοθῦ ἴῃ ΠΟ Πη ἢ 15. ΒΟΘῸ ΠΡ 5. ΑΒΒΥΥ 85. 

τ0. ἐφ᾽ ἁρμαμαξῶν)] Ῥ]αιδίτα Ῥουβῖοα ἀθβου θαπύαγ Χο. ΑΠΔ}. 1. 2, 10. 

Ἁρμάμαξαι φῬγορτῖθ ἔθυηϊηΐβ ν θη ͵8. μ] δῦσα οὐαπῦ, πὖ ΒΟΠΙΔΠΟΙΊΠΙ ΟΔ1- 
Ῥϑηΐα Ἰπχανῖοβο ἰπβίγαοίδ. 

72. Οἵ. Ῥαο. 848. Τῆπο. ΥἼ]. 28, ἀντὶ τοῦ πόλις εἶναι φῤούριον χατέ- 
στη" πρὸς γὰρ τῇ ἐπάλξει τὴν μὲν ἡμέραν κατὰ διαδοχὴν οἱ ᾿4ϑηναῖοι 

φυλάσσοντες --- ἐταλαιπωροῦντο οἷο. 

ἐν φορυτῷ] ΑἸΡΊΙΟ6, οὐ Ἰἰύθον. Οἵ, 927. 

τὸ. ἄκρατον οἶνον] Οἵ, 1229, ῬΙοΙαπαθ6 ἂρ ΟᾶΘο05 Υἱππ ΠῚ] ΠῸΝ 
ἸΠΘΥ ΠῚ) 564 οὐτὴ απ αϊ]παΐαμη (κεχραμένος) ροϊαθαύαν. Αρυᾶὰ ΤὭτγδοθβ 

ἃιῦθηη Δ} 16. γ65 οὐδῦ. 
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16. κατάγελως Ἰορίταν Αοἢ. 1126. Εᾳ. 3819. ΑΘ8.ῃ. Αρ. 1285. 
τι. ἄνδρας] ὙΊΤΟΒ, Θμρμαύϊοθ. ΑΠρΡΊο6, πηθπ πη ἀθ68. ΟΥ̓ Ἐᾳ. 179. 

Ξορῃ. Οβᾶ. Ὁ. 393. 
78. ΟΕ, Τοῦ. πη. ΧΙ. 16. “Βδθρῖίαβ υἱποϊθηζίθιη δὸ ΠἸΡΙαἴπθ5, σγαῦα 

ῬᾶΥθατὶβ, ἀβαγρϑη8.᾽ 

82. ὀχτὼ μῆνας] ΝΟΙΙΡΘ ΤηΘΠ5868 ΔΘΒ[γ08. 

83. “Απᾶ ΡΙΔΥ ΠΟΥ Ἰοπρ γγὰβ ἰὖ Ὀθίοτθ μ6 οοποϊααθᾷ ἐπμδὺ Ὀυβίπ685 Ῥ᾽ 

Οοπηοᾶθ νου Ῥα]θΐαβ. 

86. ἐκ χριβάνου βοῦς ϑῖο 4389. δὸς πιλίδιον περὶ τὴν κεφαλήν. 1177. 

λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 192. πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις. 

88. τριπλάσιον Κλεωνύμου] Τ ΤΊ Ρ]Ὸ πὶ] ΟΥ̓ ΘΙ ΟἸ ΘΟΉΥΤΙΠΟ. 

89, φέναξ]Ί ΕἸοίατη ανῖβ ΠοΙη6η, αὖ χομπολάχυϑος ὅ89. ΑΠρΡΊΪο6 Πα τα τ 
Ῥαρ, ἱππ ροβῦοῦ, 511]. ΑἸ]αβῖο ἰουίαββθ δῦ δὰ ἄγϑὶη φοένιχα. 

91. Ψευδαρτάβαν)] ἈΠΡῚ. ὅπδπι- ἀτύαθδ85. ΝΌΠΙΘη ΟΘοπιθθ Βοίππι δᾶ 
ΘΧΘΙΊΡΙ.ΠῚ ποιηΐηατη ῬΘΙΒίοοσ ἄρτάβαζος, ᾿ἀρταφέρνης, ᾿Αρτεμβάρης, 

Ἀἀρτάμης, ᾿Αρταξέρξης. οἷο. 

92, Ῥτοᾶὶϊῦ ὅ βασιλέως ὀφθαλμὸς, Ῥτδθοίραθιβ τορὶθ ῬΘυβασαπι 8, η1- 

Β σίου, τίβιβ οδρίϑ μα! οασθ Ἰᾶγτνῶ ὍΠῸ ΘΎΔΠΟῚ ΟΟΌ]0 ἰὰπαπδτη ΟΥΟΙΟΡῚΒ 
1πδῖσηϊΐα οὐπαῖπβ. Θαῦσμη ΟΥΤῚΒ ΥΟΡῚΒ ρᾶγίθβ ἃροσθῦ, πὸῃ Οὐδ] οδὺ 

Βοάδ] θη ἰπϑυϊςαθσθ απ ὀφϑαλμὸς τοῦ βασιλέως οδϑοῦ (Ηετοά, 1. 114}. 

ΑΙ 5ἰπηου τὰ ὦτα Υορῖὶβ Δρρϑι]ραπίασ (Χοη. γγ. Υ1Π. 2). Θαΐδυβ 

Θομγθηϊαπῦ απ86 46 ΤΠ ϑίοοῖβ δατηϊηϊβίσαϊιοπο ἐγααὶῦ Ηοτγοδοίαβ 1. 100. χαὶ 

οἱ κατάσκοποί τε καὶ χατήχοοι ἦσαν ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην. 

93. Οὗ, δὰ 910. τῶδ᾽ ἐμὰ (χοιρία). 

96. περὶ ἄχραν κάμπτων] Ἠος ἀϊοϊδ, πὶ [Δ110Υ, Ἰϑρδύπμη ἃ Ἰδύθυθ ἴῃ 

Ῥτοβοθηΐατῃ ἱπρυϑαϊθηῦθῃ ΘΟΠ ΒΡ ΟΙΘΠ8. 

97. ἄσκωμ᾽ ΑπρΊϊ66, ἂπ οδτ-ΒύτδΡ. Υ͂. Β6Π01. “ΤῈ βίσδρ 185 ΒΌρροβθαᾶ 

ο Πδηρ ἄστη, ἃπα [6 ΘΟΙΏΡΑΙ 68 [Π6 Τη8}}5 Βα δῖ μ]ἰἰθα Ὀοϑαγὰ ἴο ἴὑ.᾽" 

(Ρ41.) Ἡδβγομίαβ δερμάτιον ὃ ἐν ταῖς τριήρεσιν ἔχουσιν ἰηξογρτγοίαίαΓ. 
Τῃ ἐγ] τ τ θπ8. δαΐθπι ἀπ απ θαάθιη Υἱ06 ἔππροθαηΐαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὰ0 

δρυα ποὸβ ὕπ Βᾶ 856-Πο]65. Οὗ, Αθβοῖ. ΒΡ]. 716. χαὺ πρῶρα πρόσ- 

ϑὲν ὄμμασι βλέπουσ᾽ ὅδόν. 

98, ΟΟἸ]οοαῦϊο νϑυθοστιη ἱπίογία οὐ ἰηἰτοαΐα, α118}15 οδὺ 6179. οὕτω σοβα- 
ρὸν ἐλϑὲ μέλος ἔντονον ἀγροικότερον ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημότην. 

100. “ΤῊ 5.118}165. αρτὰα ξαρξ ἃπᾷ σατραὰ οἷν δὴ Οχθηΐαὶ βουμᾶ ἴο 

6 βϑῃΐθποθ, τϑοϑ]]ηρ ὑμ6 ἰδ ὰ σπουᾶβ ρτάβας Ξέρξης Πισούϑνης 

δη4 σατράπης." (ΔΘΥΥΥ) 

104. 51᾽Ί. 1190. ϑερμόβουλον πρωχτόν (ρτο σπλάγχνον). δοοθ5. οορπδίδθ 
ἔουίαββθ βαπὺ χαῦνος οὔ ν Δ} 18. ; 

100. χαυνοπρώχτους) Οἵ Ἐᾳ. 78. ὁ πρωχτός ἔστιν αὐτόχρημ᾽ ἐν Χαόσι. 
Ῥοὺ σοπίοιηρύπθπι Αὐμθηΐθηβοβ ἃ Πουϊθηβῖθιιβ ΔΡΡ ΘΙ ἀραηθαγ Ἴωνες. Υ͂. 

Το. 1. 124. Υ. 9. ΥἹ. 77. ΥΠΕ. 5. ὙΠ]. 25..ἕ ὃ Ηδεδα. 1 115. Ὁ 
ναῖοι ἔφυγον τὸ ὄνομα οὐ βουλόμενοι Ἴωνες κεχλῆσϑαι. 

108. Τὴ νοῦ ἀχώνας ἱποδὺ Δ] 8ῖο δᾶ ργᾶθο. χαυνο --. ἈΑΠΡΊΙΟΘ Βουγυΐ 
ῬΟΒΒ6 Ἰούιτη τοἀάθηᾶο 1 ἃ Ομ Π8 οὗ Ἰοδ 8 οἵ ρο]ᾶ πιοποῦ ΜΟΤΥ. ᾿ 
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111. πρὸς τουτονί] Ααἃ Βπποοθ, πα] 666. ΕπηρΠῃδύϊοθ ροβϑὺ ἐμοὶ 1118- 

ἄστη. 86. ᾿ρϑιπὶ θη αἰοϊῦ. Οἵ, ΡΙ]. 808. ἐμὲ τουτονί. δϑομο]ϊαβία πρὸς 

τουτονὶ ῬΘΙ πρὸς ἐμαυτὸν οχρ]οαί, Αθαὰθ ὈΘπ6 αἴοοτθ ρούιϊββοῦ τουτῳί. 

ΝΟῊ ΡΟ886 Ἰορδίαιμη ἰπ.611Π10 1 οοπδίαί ὁχ ὑσᾶθο. 110. ἀλλ᾽ ἄπιϑ᾽. 

Ῥτο ““χέρεϊς᾽"" ΟΟΥΤ. “ἐρεῖς." 1)616 ““ πρὸς" δῃηΐθ ἐμὲ τουτονί. 

112, Οἷ, δὰ Αοὔ. Ἀγροβί. ΧΥ͂Ι. 14. γυνὴ --- πορφυρόπωλις. ΝΟοΒ ἀϊΟΟΥΘΙΠΊΙΒ, 
1080 1 πᾶ κο γοὺ Ὀ]ΔῸΚ ἃπα Ὀ]86. 

118. 114. ἀνανεύει οὐ ἐπινεύει δι παρεπιγραφαί (ἈΠρΡΊΪο6. 5δρθ- 

ποῦθ8). Οἵ. δ ΤῊ, 1187. Αθβοι. ἔσσῃ. 117 88. 

115. ἅνδρες οὑτοιί } 1. 6. Ἰοραῖϊ ρβϑαᾶο - Ῥουβίοὶ οαγὴ ΡΘαΙΒΒ6 6 15 ΘΟΥΈΠῚ. 

Ἤνοσα Οτδᾶθοὶ, ἱπιὸ ΑὐΠΘηΘη565, οὐϑηῦ ὈΔΥΡΔΓΟΤΠῚ αἱσιι ΟΥ̓ΠδύΪ. 

110. ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν)] ἘΧ ποῦ ἴρ80 1000. 

118, ὁ Σιβυρτίου͵] δ0. ἀἰδοίρα!] 8. 51ὸ τοὺς Πιττάλου 1082. 1222. 

ἘΠῚ ἰπ  Υ .460),." ρουτ. “ἴπ γ. 430." 
Κλεισϑένης --- Ἴ Νοιηϊηδίϊνιιβ. ΡΘῚ ΔΡροΒ᾽ Π]Οη 6 ροβὶθαβ. ἃἃ ῥσᾶθο, ἐγῴϑ᾽ 

ὅς ἐστι. Οἵ, 6. 480. οὐ δὰ ἤδη. 427, 1)6 ΟἸἰβύμποπο οἵ, Ἐφ. 1875. ΝΡ. 85. 

ΤᾺ. 285. δ75. Βδπ. 48. 422. ἘῪ. 861. 
1190. ϑερμόβουλον)] Ἐν 1] - α 651 1 (11. ἃ Ο 516 1 Πρ Υ8 8} δ] ΠΡ 8). 

πρωχτὸν 70 σπλάγχνον γμοδβυῖϊδ αὖ πιο] }Ἐ{16πὶ Θοσταμπη ποίαγοῦ. Οἱ, 100. 

χαυνοπρώχτους. Ἐὰλιν. Ογο]. 428, σπλάγχν᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ. ΟἸ᾿ΒέΠ 6165, 

εὖ 4111 67.858... ἔθη ΡΟ 8 δἀΟΙ]οβοθηῦθβ ΤΠ0]165, ΠῸῚ τηοο ἔδοϊθηῃ (1. δ75.) 

564 οὔϊδηι μοί οθιη ἃ] Ἰάδατιθ Ῥαυῦθβ ΘΟΥΡΟΥῚ5 γαδῶβ ΠΔὈυἾ586 νἀ θηὔασ, ΟΟΠΤΘΥ 

ΟἸΠΐπο ἤδη. 422, τὸν λεισϑένη δ᾽ ἀχούω ] ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωχτὸν | 

τίλλειν ἑαυτοῦ οἴο. [πῃ ᾿υ]ρ᾽ 15. νϑῦϑιι ὑγῸ ἐξυρημένε ϑβουϊρύπθμη ἔογύαββο 

Ταθγαῦ ἠγριωμένε. 

120. τοιόνδε --- τὸν πώγων᾽ ἔχων] οϊ]ΠἸοοῦ θᾶγθα ργδορυδηϊ ᾿μϑύγοὔιβ 

ζαϊν απο 8 ἰϑίθ Ῥϑυβίοβ ΒῈΡΡοβι υ{{π|8, τυ ΠΟΙ Αὐὐοιβ, ἴζὰ αὖ 

ΠΟ ΡΟΌ586 ΘᾺΠῚ ΘΙΠΟΠ ΠῚ 6886. ἴδοι !θ οοπβίαγοί. ΝΌΠΠΆΠ]1 τηϊηὰβ ῥτορᾶ- 
θ1 πῦον θαΥθα μι ταβᾶπη ἱπθ]]Πρτιηῦ, Θαπ Π05. ΠᾺ]]Δ ΠῚ ΟΠ ΠΪΠΟ 8166 ΠΟ ΠΘηΐ68. 

{ὴ νἱν π|0}}18 οὖ οἰπαθάϊβ ἀγένειος οταῦ ΟἸἸβύμομπο (χα. 1875. ΤῊ. 285.). 

Τιοοὰβ ΟὈΒΟΌΤΙΟΥ Ὠἰο οϑῦ, πθαι6. ΒΟΠΒῈΠῚ 618 ΡΘΗΪζπ5 ρουβρθούπμη ἤᾶθοο. 

Νοβοῖο δὴ σνοῖὰ βὶῦ Βοϑῃί]οϊϊ οογγθοίϊο τοεώνδε -- τὴν πυγήν. 
ὦ πίϑηκε] ΟΥ, 907. Βδῃ. 708. ὁ πίϑηκος οὗτος --- Κλειγένης. ἂν. 440. 

Ῥαο. 1005. Αὐὐοιμῖᾶον, Ομΐν. Π|ι 12. πέϑηχος ἄνδρα χαχοῦργον χαὶ γόητα 

σημαίνει. Ἤοτ. δῦ, 1. 10. 18, 
125, ἀγχόνη] ἈΡ ἄγχεσϑαι. Οορπαΐα νοὸχ οϑῦ ποβίσἃ ὕο ἢ δὴ δ. 

180. ἐμοὶ σὺ ---Ἰ Ὁὐτιηαπο ῬγΌποηθη. ἢἶς μι ρῃδύϊοατη οϑῦ. ΟὈὐηπθοῦθ 

δαΐοτη ἐμοὶ οαπὶ μόνῳ. Οἱ, δ2. 1020. 

182, πλάτιδι ΑἸ Ρορύϊοπα πη ὈΧΟΥῚΒ ΠΟΙΠ6η οϑῦ τᾶλις ϑόρῃ. Απὲ. 629, 

ὨΪΒῚ ἕογίθ οὖ 101 Ἰοσϑηάσμη πλᾶτις. 

188. πρεσβεύεσϑε) ἈΠΡΊΙΟΘ, σὸ ὁπ ΜΙ ΥὙΟῸΣ ΘΙ 8 5 5168. ((ΥἿΘ68) 

184. Σιτάλχους] ΠορὶΒ Οαγγβασαπι, σοηὐὶβ ΤὨΏγϑοϊδθ φούθη ]881Π186. 

Ἐοοᾶὰβ 1116 οαπὶ ΑὐΠΘΗΙΘηβῖθι8 ἰθοογαῦ ἃ. 431., ααἱ σταύϊιη τοἀαθηΐθβ 

Π]ΐαπὶ 6715 ϑαδοοαμη οἰνιδαύθ Αὐὐοὰ ἀοπεαγνοσδηὺ (145). Υ. Τῆυο. Π|. 29. 
ΤΥ. 101. 01 Β|08]018. ΤΠΟΥΒ ΤΠ ΠΟΥ δΐτ" (ἃ. 424.). Τύδαπο ϑεωρὸς ᾿ἰδΐθ. ΠΟ 
Ἰηΐηπ8 δὶ 86Χ ΔΏΠΟΒ ἴῃ Ἰθρδύϊομθ θὰ ΟὈθυηδ᾽ ΟΟΠ ΒΡ βογδῦ. 
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185. ἀλαζών] ΑπρΊϊο6 ἱπιροβύον. ΟΥ, 606. Τερητοϑεοδώρους “]ομεια- 
λαζόνας. Ἢ 

136. χρόνον -- πολύν] ϑοΠ1οοῦ 86Χχ ἃππηοβ. Οὗ. δᾶ 141. Νοίαπαπιη οδὺ 
πολὺν ἴῃ υὐγίαβαιθ νϑύβιβ (190. 137.) πο οιῃρῃδύϊοθ ροβίψατη. 

188. εἰ μὴ χατένιψε ---Ἴ ΑπρΊϊοθ, 1 1 πδᾶ ποῦ Βπονγϑα ἃ1] ΟΥ̓ΘῚ 
ΤΉτῶ66. ὅδ. ὁ ϑεός. 

ἔπηξ 1 Οὗ Αθ808. Ροι8.. 495. ϑεὸς -- πήγνυσι πᾶν ῥέεθρον ἁγνοῦ 

Στρυμόνος. 

141. Σιτάλκους) ϑὈα]665 τηογίαπιβ δϑύ ΔΠΠῸ ῬΙΌΧΙΠΙ6 Βθαπθηθ, Ὁ]. 890, 1. 
ἃ. 424.. Ἰη110 ΠΥ πιΐβ, ἰοβύθ Τα ογα]α6 ΤΥ. 101. 

ἔπινον] Ῥτδοῦθι. θχβρθοί 9 Π 61 μοὶ χη Ῥ1Ὸ 51Π]}0]1οἱ ἦν δαῦ 8110 Πα ὰ0 
γορο. ῬῬοΐαθίομϊ ἃπΐθῃ νἱὴὶ δάἀαἀϊοΐοβ ἔπῖϑβο ΤὭσΤαθαβ οοηβίας, Υ͂. ΗοΥ. 

Οὐ 1 Ὅν: 0. ἈΠῚΠΕ Ν 19: 

145. ὁ δ᾽ υἱός] ϑαάοοθβ. Θὰ ὁ] ΠΟΙΪΠ6 ΘΟηΐογαθαῦ πΟΙ8 ὈδΙΡᾶ- 
τὰ Παρδόχας (Σπαρδόκας 3 Τιαἰΐηο ὅ' ρῬΡᾶνῦδ π5) Βᾶπ, 608. 

140. ἀλλᾶντας ἐξ 4πατουρίων] Οἵ. 80. ὅλους ἐκ χριβάνου βοῦς. 412. 
ῥάκι᾽ ἐχ τραγῳδίας. 489. πιλέδιον περὶ τὴν κειαλήν. 

148. ὁ δ᾽ ὅς. Β΄[416685. 

1500. Οὗ ἙἘᾳ. 1219. ὅδον τὸ χρῆμα τοῦ πλακοῦντος ἀπέϑετο. Ῥαο. 1192. 

ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἠλϑ᾽ ἐς τοὺς γάμους. ΤΠΘοοΙ. ΧΥ͂ΠΠ. 4. μέγα, 

χρῆμα “αχαινᾶν. ὙΥϊθα5. απᾶ8 δἰ Ὀ6Π]Πὰπὶ Θ᾽] ὁθ πὶ θα θα μῦα Θηππηοσαῦ 
ΤΗποΥ 1465 Π. 98 .--- 100. 

160. Οὗ, Νυν. 906. τουτὶ χαὶ δὴ χωρεῖ τὸ χαχόν. 

108. ἀποτεϑρίαχεν)] Ηθβυομΐα5 Ρο ἀποπερύλλιχεν δχρ!ϊοαῦ, Μοίδρμοχα 

ἃ ἰτοπαδίϊοπο βῖγθ ραϊαθίοηθ ἤόπααπι βαμπηρίαᾶ. Ηϊης οοπβίαῦ ΤἬὭγαραβ ΡἢΔ]- 

Ἰίοο το τ τϑουθδο5β (ἀπειψωλημένους) πῃ ΒόΘΠδ πὶ ρΡΤΟ 1556. Οὗ, Να. 688 5ᾳ. 

169. δύο δραχμάς ὅϊϊνο ἀποάθοϊμη Οθ0]05. Θασμη ΠῸΠ πἰδὶ ααδύθπον 

ΟΌΟΪΟΒ ῬΘΙ αἰθπὶ δοοίρουθ βοϊογοῦ ὁπλίτης Αὐμθμθηβὶβ, δΧχ ααϊθαβ οἰ θαυ ]α 

ΘΙ θη δ οββθηῦ, ΠΑΡ ΉΔ ΠῚ 58Πη6 ΠᾶΠΟ ΠηΘΤ Θ6 1 ἔπ|5586 οοηδίδῦ. 

100. χκαταπελτάσονται] ἈΠΡῚ. ψ111 ΟΥ̓ΘΥΤα ὙἰὉ} ΒΚΊΤΙΙΪΒΉΘΥΒ. 
102. ὁ ϑρανίτης λεώς) Τρ παπῦύϊοα, Ρᾶχίθ 6]08 ροβὶδα ῥγῸ ἰούᾶ. 

ΟἿ, 5680]. Βαν. 1101. Αὐπθη. ρ. 208 Ε΄. χώπας ϑρανιτικάς. ; 
104. τὰ σχόροδ᾽ 1 ΟἿ, Εδο]. 807 5ᾳ. ἧἦχεν ἕχαστος ἐν ἀσκιδίῳ φέρων 

πιεῖν ἅμα τ’ ἄρτον καὶ δύο χρομμύω καὶ τρεῖς ἂν ἐλάας. 

1θῦ. Οἷ, Ῥᾶο. 1124, οὐ χαταβαλεῖς τὰ χῴδι᾽, ὦ ϑυηπόλε; 

109. ποιεῖν ἐχχλησίαν] Οὐποΐϊοηθηι οἶθτ6. Οὗ, Βᾳ. 746. ποιήσας 

αὐτίχα μάλ᾽ ἐκκλησίαν. ΤῊ. 800. 875. δ. ν». 617. 706. Αδβοῖ. μ. 480. 
Τπῦο. Τ1..617.:180. 1 22. 59. ΤΥ. 114. 118: Ὑ 8: ΤΠ 

110. τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισϑοῦ] 1. 6. περὶ μισϑοῦ τοῖς Θρᾳξί. Οἱ. Ῥας. 
1002. δούλοισι χλανισκιδίων μικρῶν. 

1171. ΟἿ᾽ 5680]. δᾷ ν. 1141. οἱ γὰρ ἐπὶ πόλεμον ἐξιόντες ἐπετηροῦντο 
τὰς διοσημίας. ΝΡ. ὅ82. ἢν γὰρ ἢ τις ἔξοδος μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ 
βροντῶμεν ἢ ψαχάζομεν. Ἐϊςο]. 791 5ᾳ. Το. Υ. 45. σεισμοὺ «δὲ γενο- 
μένου πρίν τι ἐπικυρωϑῆναι ἡ ἐχχλησία αὕτη ἀνεβλήϑη. 
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172, παρεῖναι δ᾽ εἷς ἕνην} 1. 6. οχραισχη. ροϑὺ 1πύθυ δ] ἰθμρΟΥΪΒ, αὖ 

ἴπ τ πηΔρῚΪ τηοιηθηϊι. Οἵ. Ἡδβιοά. Ορ. 408. ἔς τ᾽ αὔριον ἔς τ᾽ ἔννηφιν. 
174. μυττωτόν)] Οἵ, Εα. 7171. Ῥαο. 278. προ]. (Εα}].}) 11. 498. μυτ- 

τωτὸν πολύν. 

178. σπονδάς] ΑὨΡΊΙΟ6 ἀἰοαβ ὑσθὰ Ὁ -ϑ 0165. Ηδβ ἴῃ αὐγῖθι15. Ρ0}- 

{αῦ, αὖ νἱἀδῦαγ, ΑἸπρ} 618. 

179. ὥσφροντο] ΑΠΡΊΪΟ6, σοὐ βοθπῦύ οἵ. 

180. χαρνικοί] ΗΙ ρῥτγαθοῖριιθ 6110 ανθθδηΐ, ρᾶριβαιθ ΘΟΤῚΠ ΠΟΘ 

ΤῊΪΠΠ5 ααᾶπη {τα ΤΪΠΠ|ἃ ΠορΙΠἰαυαμη βαρροάϊξαραῦ. Τμπο. 11. 20. οἵ τὲ 

᾿ἀἀχαρνῆς οἱόμενοι παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐχ ἐλαχίστην μοῖραν εἶναι ᾿1ϑη- 

γαίων --- ἐνῆγον τὴν ἔξοδον μάλιστα. 

στιπτοί) ΔΠΡῚ. ὁ]οβο- σταϊπ θά, παγαᾶν, Τοπρἢ, πθαγῦβ οὗ οδΚ. 

πρίνινοι] ἈπρΊΪοΘ βύαταγ. ΟΥ Απέρῃ. Π1. 138. ὄπτα μύχητας πρινί- 

γους. Πρῖνος οϑῦ ἈΠπρΡΊο6 ἢ} 9 ΠΟΤ τη -Οδ κι. 

181. ΥΙχ ῥγορτῖθ αραϑωνομάχαι 6886. Ροίογαμῦ, πἰβὶ 18} 850 δὰ 90 

ΔΏΠΟΒ πδῦϊ ϑββθηῦ. (ΟἿ, 600. 
188. τῶν ἀμπέλων τετμημένων] ΟἿ. Ῥδο. 628 ---651. Τπας. 1 21. ἐπειδὴ 

δὲ περὶ ᾿ἀχαρνὰς εἶδον τὸν στρατὸν ἑξήχοντα σταδίους τῆς πόλεως ἀπέ- 

χοντα, οὐχέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἴχὸς γῆς τεμνο- 

μένης ἐν τῷ ἐμφανεὶ --- δεινὸν ἐφαίνετο. 

1860. Οὐ, Τ)Κγ8. 491. οἱ δ᾽ οὖν τοῦδ᾽ εἵνεκα δρώντων | ὅ τι βούλονται. 
188. πεντέτει)͵ Ουϊπαπθπηδ] 65, ἷἱπ αὐϊπαπθπηΐαπι. ΟΥἃ, 102]. 

μέτρησον εἰρήνης τί μοι, κἂν πέντ᾽ ἔτη. ΤΠυΟ. 1. 112, ὕστερον δὲ -- 

σπονδαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις χαὶ ᾿4ϑηναίοις πενταέτεις. 

190. ὄζουσι πίττης] ΟΟΠἴοΥν τηθγθῦμ: ῬΙαὐαγομὶ Ἰοοι8, ἃ ΜΆΠ]ΘΥΟ Ἰδι- 

ἀαίιβ, ϑυπιρ. Υ. δ. 1. τῇ τὲ γὰρ πίττῃ πάντες ἐξαλείφουσι τὰ ἀγγεῖα, 

χαὶ τῆς δητίνης (Τιαὔ. Υ 651} 8 6) ὑπομιγνύουσι πολλοὶ τῷ οἴνῳ χαϑάπερ 

Εὐβοεῖς τῶν “Ελλαδιχῶν (9) --- οὐ γὰρ μόνον εὐωδίαν τινὰ τὰ τοιαῦτα 

προσδίδωσιν ἀλλὰ χαὶ τὸν οἶνον εὐφυῆ παρίστησι ταχέως ἐξαιρῶν τῇ 

ϑερμότητι τοῦ οἴνου τὸ νεαρὸν καὶ ὑδατῶδες. “ἕοπιθ οὗ {μ6 αὐ 6 Κ Ὑ]Π65 

ποῦ Πᾶνα ἃ 5]ρηὺ ἤδνοιῦγ οὐ ὑπτρθαίπο {᾿ ατᾶθοα βα]ῖγα τη υ],᾿ ῬΙΌΡ. Υ͂. 

8, 38.). Τὸ γγᾶβ οὐἱβίπα!ν ργοάποθα Ὁ [ἰηΐπρ {Π6 Ῥογοιιβ χέραμοι ΜΠ] 

χπο] θα γοβίη ᾿πύθυμ ]γ. (ΡΑ]6}) 
191. σὺ δ᾽ ἀλλὰ ---Ἴ Οὗ, ΡΙ]αί. ὅορῃ. 285 Ὁ. σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ πρῶτον οἷο. 

192. 5 χα ἰδοῦ Θεωρία πνεῖν γλυκύτατον ὥσπερ ἀστρατείας χαὶ μύρου 

ἀἰϊοϊξαν Ῥαο. ὅ20. 
πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις] ΟΥ. 840. περὶ τριηράρχου βοῆς. 439. πιλίδεον 

περὶ τὴν κεφαλήν. 1177. λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 218. 412. ΡῚ. 429, 
ἔσως ἐρινύς ἐστιν ἐκ τραγῳδίας. Ὀϊοαπίαν οἰν! αίθ8 βοοίδθ, αὖ ἴῃ 042, οἷο. 

197. Ῥα]οὶαβ νουθϊῦ, “ποὺ ἰο 6 ΘΥΟΤ Ὁ {ῃ6 ]00} - οαὖ [ῸΓ {Π|0 οαΐοιδ 

ογᾶον ἰο ἰδ κθ ῬΥΟΥυ βίο 5 ἴῸγ ὕπγθθ ἄδγβ (80. ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ)." 

198. ἐν τῷ στόματι] ἈπρΊΪοΘ, οὐ {πὸ ρΡδ] δύ. 
199. σπείσομαι] Ατηρῖίσιο βθηβιι, αὖ σπονδαὶ ἰπ πᾶο ἔΔθ]Δ. 

200. Ξ᾿πὰἸΠΐου Τιαὐϊπὶ νᾶ 161 6 78} 80 ἀϊοοραπί. Τί ν. ΑάοΙρῃ. ΠῚ. 4. 14. 

Βαγοσο ΗΘρΊΟΠ Ια Ρ] τ] πη ὰπὶ 7080," 
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202. εἰσιών] 8.0. ἀοΙηθη ἴῃ τπ16, ὉΌῚ ΠΙοηγβία ταβέϊοα δοῦαγαβ Θβῦ. 

ΟΥ 266. ἕχτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς τὸν δῆμον ἐλϑὼν ἄσμενος. 
τὰ χατ᾽ ἀγροὺς “ιονύσια)] ΑἸ1ῸῚ τὰ ἐν ἀγροῖς Διονύσια αἰϊοπηΐατ. 

204. Οὰπὶ Πδὸ ρϑιθἋο οἵ. ὕ8βρ. 280 5ᾳ. Ῥαο. 801 586. 

20. τῇ πόλει γὰρ ἄξιον] ΑὩΡΊΙΟΘ, ἔον Ὁ 15 σου ὑμ6 Βύδῦθ᾽ 5 
ὙΗ116. Οὗ δὰ 8. ἄξιον γὰρ “Ἑλλάδι. Ναῦ. 478, πράγματα --- ἄξια σῇ 
φρενί. 

214, Οὐ Ἐᾳ. 624. ἐπὶ γήρως, οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἥβης, ἐξεβλήϑη. 

216. ἠκολούϑουν Φαύλλῳ] ΟΥ̓, ῬΙαί. Ῥτοῦ. 386 Ἐ. νῦν δ᾽ ἐστὴν ὥσπερ 

ἂν εἰ δέοιό μου Κρίσωνι τῷ ᾿Ἱμεραίῳ δρομεῖ ἀχμάζοντι ἕπεσϑαι ἢ τῶν 
δολιχοδρόμων τῳ --- διαϑεῖν τε χαὶ ἕπεσϑαι. ϑαπὲ απἱ ΔΠΠΠ{ογα οπθι. 

(δ ΒΙγ 1886. ΟΟἸΉΪ ΟΠ) ΟΘηβθαηῦ ἴῃ γοοΐθα5 «Ῥαύλλῳ οὖ φαύλως. Οποᾶ ἴρδ58 
ΔΘΡΤΎΘ ΟΥΘΑΙΑΘΤΊΠΙ. 

216. τότε] Βοβροπάθὺ ργδθοθάθηίὶ ὅτε. 

220. Εδὲ “αχρατείδης ραἰΓοΠ τη οαπ (“2αἀκρατε - ἰδης) ἕουτηαΐαπ ἃ “ακρά- 

τῆς. Εϑῦ δαΐοπι ἰάθη ΠοπΊθη .Ζακράτης οὐ «“εωχράτης (Τππο. 1. 106), αὖ 

᾿Ιόλαος εἰ ᾿Ιόλεως, Μενέλαος οὗ “μενέλεως. Οὐ ΘΓ ποιηθη “ἄμαχος. 

221. Οὗ, 1107. χᾷτ᾽ ἐγχάνοι ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 

220. πόλεμος χωρίων αὖ τὸ Πήεγαρέων ψήφισμα (Το. 1. 140.) ὁοπ- 
Βίγαθ μἀππ οθηβοὺ ΜΘΙΤΥ, ααἱ οχ ρορία Δ]ΠΙαὰ0 βαϊηρίδ 6586 γϑρα πόλε- 
μος ἐχϑοδοπὸς αὔξεται 5αβρίοαίαγ. 

221. αὔξεται 156 Καρὺ ἀρ γεγοϊῦ Ῥα!οῖπβ. 

280. σχοῖνος --- ὀξύς] Οὗ, Ηοπι. Βαΐγδομ. 164. ἔγχος δ᾽ ὀξύσχοινος 

(Ι. ὀξὺς σχοῖνος) ἑἕχάστῳ μαχρὸς ἀρήρει. ϑομο]ϊαβύα ΤΩΟΥΘΙῚ ἔπΐ586 ῬδΙοδ. ; 

βῖγθ Ῥᾶχί 05 δοαΐοβ ᾿πίρι υἱΐθβ δᾷ ρυδϑάδίοσθβ δυο ο8β ΘΘ]8 6. 

αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ)] Βοτῦ. αὐτοῖς ὅπως ἐμπαγῶ. Οἷ. 1226. λόγχη τις 
ἐμπέπηγέ μοι. 

282. Οὗ. βόρῃ. Οϑᾶ. ΕΒ, 1412. ἐχρέψατε (με) ἔνϑα μήποτ᾽ εἰσόψεσϑ᾽ ἔτι. 
284. Βαλλήναδε] ἈπρΊο6 τοάάαβ Ρ δ] ἐ- τσ τᾶ8. δὶς Βραυρωνάδε Ῥδο. 

814. “λιμουγτάδε Αγ. 496. ᾿“ϑήναζε (1. 6. “ϑήναςδε) Αγ. 801. Θρέωζξε, εἶς. 
290. ῬοΙθαῦαι νἱσρι!α ροβδὺ πωτῶνται ροβίζᾶ. 

290. ἐμπλήμην] Οἷ, Τιὺϑ. 286. ὕϑατος ἐμπλῇϑ᾽ ἡ κύλιξ. οσπι. Π. ὦ. 145. 

μεμνήμην (μεμνεῴμην ). ψ΄. 861. μεμνέῳτο. Οοπποοῖο βάλλων λέϑοις. 

238. τῆς εὐφημίας] ἈπρΊ 66, ἔπ οΥάθυ ἔου 5116Π68. 3 

248. ἡ χκανηφόρος] ΤΙ ΔΘΟΡΟΙἀἷβ. ΒΠ1ὰ αἰοϊξαγ. ΟΥ 244. 258 5α. ν 
245. ἀνάδος] ΔηρΊϊοθ παπᾶ ἀρ. 86. ὁχ οτομοβίτα ἃᾷ φγοβοθηΐσμι. ΟΥ̓ 

δα 782. ἄμβατε ποττὰν μᾶδδαν. 

2460. ΒΌντηδο Ἰοηρᾷθ δὲ ψῃΔ]]Π1οᾶ6 ἔπῖθβο ἐλατῆρα, αὖ ἃ ἐλαύνειν (Ρ1οὸ- 

ἀπ ὁ6 16) ἀογϊγαΐαπι, Ηἶπο βαβριοαυὶ 116 θί. 

247 χαλὸν -- ἔστ᾽] 80. τὸ ἔτνος. Νίδὶ βϑπβιι8β ροὐϊιβ οδὲ Δμῃρὶϊοο,. 

611, Ὁπὰῦ Μ111 ἀο. ϑ'64 γοῦθου υὖ χαλόν ἔστι ἰάθμι 5 ρ: ΘΔ 6 Ῥοβδὶῦ 
αποα χαλῶς ἔχει. 

248. χεχαρισμένως] αταῦο. ΑΠΡΊ. ἃ ΘΟΘΡΌΔΟΌΙΥ, ἴῃ ἂπ δοοθρύδθ!θ 

Πι8} ΠΘΙ, Οἵ, Ῥο. 880. Ηοῃ. 1]. Υ. 248, ΧΧ. 298. οἷο. 
208. ἄγ᾽ -- ὅπως τὸ χανοῦν --- οἴσεις] Οἵ, ΝΡ. 480, ἄγε νυν ὅπως - 

εὐθέως ὑφαρπάσει. Τορὶπάρ χαλὴ τοάάὰαβ ΑΠρΊοΘ, ρα οὺῦν ἃ5 γοὰ 816, 
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204. ϑυμβροφάγον] 1. 6. ΑΠρΊ]οΘ, ὑατύ, Βιηᾶῦῦ, ΟοΥαΥΘ, ἃ ΘΠ ΓΘ. 
0ῦ. Νοίαπαπτῃ Γαύασιτμη ὀπύσει (ποη ὀπυίέσει) ἃ ὀπυίειν. γαλᾶς Ῥυδθ- 

ἴδῃ οχϑρθούδ θη ΡοΟΒι[ΠΔ ΡῬΤῸ ϑυγατέρας δαΐ χόρας. 

ὀπύσει] Οἵ. Ηοπι. Οἀ. δ΄. 798. τὴν Εὔμηλος ὄπυιε. β΄. 2017. 1]. π΄. 178. 

γ΄. 429. πρεσβυτάτην δ᾽ ὥπυιε. σ΄. 388. Οα. ζ΄. 68. οἱ δύ᾽ ὀπυίοντες, 
τρεῖς δ᾽ ἠΐϑεοι ϑαλέϑοντες. Ῥὶπα, Ἰϑέμπι. ΠΙ. 77. Ἥβαν. ὄπυίει. Ἠϑδϊοά. 
Ὑοχ ἰοτίαββθ ἂῦ ὀπὴ ἀοτϊναία. Οἵ. ν. ὄπεας ΒουμμδπῚ ὀπύειν δη 1 αἸΟΥ̓ΘΙῚ- 

οὗ ροιτηᾶπδιη παροὺ Ῥίθιβοη. δὰ Μορυΐη ρ. 278. οὖ Ῥούβοῃ. δὰ Ἠσπι. 

ΟΥΣ δ΄: 798. 
201. πρόβαινε] Οἵ, 88ρ. 290. 0]. 285. Αθβοῖ. Ευπι. 988. 

258. Οὗ, γ6βρ. ὅθ96. αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων --- μόνον ἡμᾶς οὐ περιτρώγει. 

201. ΟΥ, 1282. ἀλλ᾽ ἑψόμεσθα --- ἄδοντες σὲ καὶ τὸν ἀσχόν. 
τὸ φαλλικόν] ὅ0. μέλος. 
202. πρόβα] ὅϊο χατάβα, ἀνάβα. ϑοᾷ ἐπίβηϑι οδῦ Βιδη. 674. 

ϑεῶ μ’ ἀπὸ τοῦ τέγους] Οἷ, 1,γΧ8. 306. ἡ δ᾽ ὑποπεπωκυϊ᾽ ἡ γυνὴ ᾽πὶ 
τοῦ τέγους ] “ Κόπτεσϑ'᾽ 4δωνίν" φησιν. 

2006. Αππὸ ἰρίθαν ΟἹ. 87, 1., δηΐθαπδπι Ρ]αΐαθαβ ᾿πναβοσαπὺ ΤὨΘΌΔΗΙ, 
Τιοηγβίῶ τιιϑύϊοα Ῥοβίγοιηο οΘ] γδνοσαῦ ΠῚ ΘΆΘΟΡΟ] 5, τὖ οβίθπαϊῦ ΜΆ]]οΥ. 

210. χαὶ μαχῶν χαὶ “αμάχων] δ΄ τ}1}185. Δ]ΠΠογαῦϊο οδὺ ν. 6006. κἀν Ζέλᾳ 

χὰἀν Καταγέλᾳ. 

275. ῬΙὸ ““Θευμαρίδα" ὁοΥγ. “Θευχαρίδα." 

214. Οἵ. Ἡθϑγοι. Γιγαρτίς " σταφίς. 

2717. ἐκ κραιπάλης] ΑπρῚ. αἴξου ἃ ἀθθδαοι. ΟἷἿ, ,οβρ. 1255. χἄπειτ᾽ 

ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ χραιπάλης. ἤδη. 218, χραιπαλόχωμος. 
278. εἰρήνης --- τρύβλιον] 2000 ἱποχϑρθοίαϊο Ρ)Ὸ πτισάνης τρύβλιον. 

Οὗ Εᾳ. 906. μεσϑοῦ τρύβλιον ῥοφῆσαι. 

284. τὴν χύτραν] ϑοΙΠ1οοὺ 01115. ἴῃ ΒΔΟΥΠΟΙ15. αὐοραηύαν. ΟἿ, ἂν. 48. 8θ8. 

8806. 391. 

202, ἀντὶ --- ὧν) Ὁ. ἃ δ ὈΤ ΘΙ. . 
800. ΟΠοσιβ ὁχ ρουβοπᾶ ροθίδϑ Ἰοαυϊθαν, θη πο 781 ἴῃ δηΐτηο ΠΔθτ 886 

αἰβοίτηιιβ ΟἸθομΐβ ἰΠ] αυἱᾶπι τ] οἶβοὶ θαπηα 8 ἴῃ Ῥγοχίπηὰ οοιηοοαᾶϊα ΕἸ αΙΡῈ5 
γΘ]]]1οδγ6. 

804. ὅστις ἐσπείσω -- πὶ ἔοθαπ5 ἔθοθυ β οἷο. 
808. Οἱ, Το. Υ. 106. ἐπεφανέστατα ὧν ἴσμεν τὰ μὲν ἡδέα χαλὰ νομί- 

ζουσι (1Δοθαδοιηο 11), τὰ δὲ ξυμφέροντα δίχαια. βωμὸς Ῥ6Υ ΖΘιΡΤηδ, ΟᾺΠῚ 
μένει Θοηβύγαθμ1. 

809. Οἷ. Τῆυς. ΤΥ. 29, Κλέων δὲ ἐνταῦϑα δὴ πολὺς ἐνέχειτο. 

3518. οὐχ ἁπάντων, οὐχ ἁπάντων} ὅῖ΄᾽ο 1048, τές οὑτοσί; τίς οὑτοσί; 

814, Οὗ, Τησο. 11. 206. τῆς παραϑαλασσίου ἔστιν ἣ ἐδήωσε. Οὐπὶ δἷ5 

οἵ, Ῥδο. 6004 84ᾳ., 0᾽Ὁἱ 80 Ἠθυμθ Ὀ6111 Β7ὰ5 οὐ͵Ἱρὸ ΑΒΘ Θηβίθ 5 πιδρῚ8 
αὐτὴ Τδοθδοιηοη 5 ὑγ] αϊζαν. 
616 “(εἰσὶ ὃ)." 

817. δοχῶ)] δα}. δέκαια λέξαι. 

318, Οὗ, 4608. 402. Ἐφ. 791. 5. Ῥαῦ]. Ἐρίβῦ. Βοπι. ΧΥ͂Ι. 4. οἵτινες ὑπὲρ 

τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέϑηκαν. ῬἰχΆΙ]ΠΘτη. ΤΘοΤΟΥτ τη 60η- 
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βιιθυπ ἴθ η] πᾶτταὺ ΠΘποβύμθηθβ Ὁ. 744. ἐάν τις βούληται νόμον χαινὸν 

τιϑέναι, ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοϑετεῖ" χαὶ, ἐὰν μὲν ἤὐξα 

χαλὸς καὶ χρήσιμος εἶναι ὁ νόμος, ζῆ ὁ τιϑεὶς καὶ ἀπέρχεται, εἰ δὲ μὴ, ᾿ 
τέϑνηχκεν ἐπισπασϑέντος τοῦ βρόχου. 

826. 1)616 “916.᾽ δηὐθ Ρ]. 8760: 

993. ὁ λάρχος) Οἵ. 551. 840. ΑἸοχ. ΠΠ. 478, ἀνϑραχηρὸς (λάρκος). 

835. ἄνωχϑε Ἰορίίυτ 1]. χ΄. 67. λ΄. 204. 6. 1600. τ΄. 1600. 171. Ψ΄ 108. 
Οἄ. α΄. 274. β΄. 118. ρ΄. 608. 669. σ΄. 181. χ΄. 488. ἄνωχϑε Οᾶ. χ΄. 457. 
ἀνώχϑω ΤΙ. λ΄. 189. 

840. λαρχίδιον) ὑποχοριστιχῶς, αὖ Εὐριπίδιον (404. 475.), ΣωΣΟΩΣΣ } 

διον, Φειδιππίδιον, οἷο. 

544. Ῥοοοϑὺ τηϑέγαπι Ραθοηΐοαμι βα]ΐαββθ ΟΠοσαπι, αὖ πποπυὺ ΜΆΠ]ΘΥ. 

945. Οὗ Βορᾷῃ. Απύ. 8577. μὴ τριβὰς ἔτ᾽. 

χατάϑου τὸ βέλος] Βογίαββθ ἘαυῚΡΙα15. Πδθ6 βαπύ, 

960. Οὗ, Το. 1. 80. τοῦ χρόνου τὸν πλεῖστον. 

804. Οὐ ἩΙρΡΡοου. 1040 Ὁ. διδόναι γάλα χαὶ οἶνον πένειν ἔσον ἴσῳ. 

867. τυννουτοσί Τ ΔῊ 1115. Οἵ. ΝᾺΡ. 392. 8718. Εᾳ. 1219. Βδη. 139. 
ΤῊ. 7145. Ηΐπο ρᾶτνδθ βίαίαγαθ ἔπ|586 ΟΟμ] θα, απ 580 ΠΙΘΔΘΟρΡΟΙΪ5 
γϑύβοηδ Ἰοαπαὶ νἱἀθέῃῦ ῬΆΣΊΕΣΙΕ, 6].85 ἔογέαββθ ορὶῷ, Ἐπ 1Ἰοοῦ, 

Ῥγὸο “τοννουτῳί᾽" ΟΟΥΥ. “τυνγνουτῳί. 

510 5ᾳ. Οἵ, 688 --- 640. 

572. Οὗ ΡΙαῦ. Μϑμοχ. 280 ἃ. οἱ οὕτω χαλῶς ἐπαινοῦσιν ὥστε καὶ τὰ 

προσόντα χαὶ τὰ μὴ περὶ ἑχάστου λέγοντες γοητεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχάς. 

1{Π0ῸῚ 46 ογδίουθαβ ἀρὶθαι. 

577 54. Ηἰπο οοΠρὶ ροίοβῦ δαΐ ματύθβ ΠΙοαΘΟρΟ 15 βιβοθρίβδθ Οὐτηϊ- 

στη, δα 5βδ]ῦθπι 5ῈὉ0 ρῬϑιβομᾶ δὺ ποΙΪη6 6]18 (απδδὶ διχαέίου ὡμ ὐΣ 

ἐθούβ Ιοᾳυϊ. Οὗ. 440 5ᾳ. 

5718 ---389, Οὗ, 490 ---00. 680 5αᾳ. 
5178, ΕΔΡα]ὰ ΒΑΡΎ ΟΠ ἀοοία δῦ δυομοπίθ ἔπιοϊθ, Ὁ]. 88, 2... ὑθβθ θα 

Ῥμοίϊο ρ. 369. οἱ ϑι14ἃ ἴπ Σαμίων ὁ δῆμος. Μδρηῖβ ΠΙΟΠ 8115. δοίδπι 
ΟδΠ] 6586 οοπβίαῦ 6 υ. 602. οὐ 868ὸ]. 1014. Οὗ, Τιν. 1060. ᾿χὼ --- ἥπερ 
πέρυσιν ἐν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ | Εὐριπίδῃ ξυνηγωνιζόμην. ὉὈΪ 56}0], ἐπεὲ 

πέρυσιν ἐδιδάχϑη ἡ ̓ ἀνδρομέδα. 

579, εἰσελκύσας ---Ἴ δο!Ποοῦ ρο ἀΐοαπι εἰσαγγελέαν ΔΡΡοΙ]δΐδτη. 
380, Οἵ, δ02. 
581. Οὗ, Ῥίομ. ὅδ85. 40. τοὺς χρείσσονας αὑτοῦ καὶ πατεῖ χαὶ πλύνει 

λοιδορίαις τισὶν χρώμενος. 

984, Τάθιηη νϑυϑιιβ σθρϑυϊσαν οὐΐϊαπι Ἐφ. 96. 118, οὐ ἤδη. 100, 8511. 
ἐνσχευάσασϑαι] Οἵ, Δομ. 1146. στεφανώσασϑαι. Νὰ. 1006. Τιγ8. 602. 
886. Οἵ, ΡΙαί. Ῥμδθᾶν. ῥ. 1216 Ὁ. τί δῆτα ἔχων στρέφει (στρέφεις ὅ); 
986. ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχα] Μὰ αὐἰάθιη οἂ8ἃ. ΑΠρΡΊΪοΘ, ἴον δαρμῦ 1 

οϑ 10. Οἵ, 968. 

381. Οὐ, ΤῊ. 94. τοῦ γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὃ πυραμοῦς. 

988. ὁδ}] Ηΐόοοο, δειχτικῶς. 

590, Οοηΐον ψαφαρόϑριξ ἤοπι. Η. Ῥδῃη. 82, ᾿ 

4} 
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.Α ἄδατκ Φμ οι 610856 - Παϊτθᾶ οὰρ οἵ ἱπν}β 1 γ.᾿ (ῬΑ]6 7) Αἄθο οδρ 115 

οὖ Ῥᾶτρα ορβουγαία ἰαἰῦ Ἡ]ΘΙΌΠΎΤΩΙ ἴδο]65 αὖ Υἱχ αἰΒΟθση ροββοῦ. ἘΡΙ 6.15 
ἀαΐοτη 1116 ἴῃ αἰ ΠΥ ΔΙ Ὁ15. 565 Πρ  4}10 18 Πγθαπθ ΟΠ ΡΟ 018 αὐθαδίαν, 

4ὸ ποιηΐηθ ἢἶο τἱἀθίασ. 1 πι}16 ορ᾿ Ππϑῦαπι αἰ για Ὀ] απ δὲ σφραγιθὸο- 

γυχαργοχομήτας Νὰ. 3938. 

800. Οὗ, Επτ. ΑἸο. 521. ἔστιν τε χοὐχέτ᾽ ἔστιν. ὥὅορ!. Α1]. 0. ὅπως ἴδης. 

εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐχ ἔνδον. 1790. οὐχ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως. 

398 5ᾳ. ὅ1ῖο δρυὰ Ἠοιποσιιη ἰπύθιυ ᾿γυχὴν αἸϊοι)ι5. οὐ αὐτὸν αἰΒΌϊπρ σιν, 

Π. ά 8 .54ᾳ. Θά. λ΄. 601. 
ῬΙῸ “ῬΙΌΡΘ᾽ ΟΟΥΤ. “ῬΘΙΘΡΤΘ." 
809. Ῥτο “Αἴῃοη. ΧΙ]. 528 1).᾽ ὁοΥν. “Αἴμοη. ΧΙ]. 528 Ε'.᾽" 
410. λέλαχας] ἃ λάσχω. Ῥτοάποία τηθαϊαᾶ. Οἷ Αφβοῖν. Ῥσοηι. 407. στο- 

γόεν λέλαχε χώρα. ἔπτ. Ηρ». δῦ. πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ --- κῶμος λέλαχεν. 

ἀναβάδην] ΑπρΊ]]ο6, πιῦ γουν 1605 (ἴθθῦ) ἂρ. ΟἿ. ΡΟ]]. 1Π. 90. 

χαὶ ἀναβάδην καϑήμενος --- χαὶ περιβάδην ἐστὶ τὸ ἐπαλλάξαι τοὺς πόδας. 

Ἡδοῦθ νοθθιηὴ θχρ οαῦ ΗἩριηβίθυ ιιβῖβ δα ῬῚ. 1129. ΟΥἱ ἰηξοτρυθίδἐϊοηὶ 

πο οὈδύμηὐ γοῦρὰ χαταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολὴ, αὖ ΠΟΙΠᾺ]]15 νἰβαμη οδὲ. ὅ531ὸ 

προβάδην (ἈΠρΡῚ. μαύθϊπρ οπο᾽8Β 16ὸρ ἴογνψατά, βύθρρίμῃρ ἴοτ- 

ν 7 4) Ῥδη. 301., 6011. Εοο]. 1601. οὐκ ἂν προβαίην τὸν πόδα | τὸν ἕτερον. 

οὗ ὀρϑοστάδην (ΑΠρ]. 5ύδη ἀϊπρ' ἃΡ}) Αθβοῃ. Ῥίοπι. 82. Οδυΐίθ πθαῖιθ 

ἱ, ᾳ. ἀναβὰς, πϑοαὰθ 1. 4. ἄνω (Υ658Ρ. 08. ἅνω χκαϑεύϑων) 5ΙρΪἤοατ Ῥοίθβί. 
Βοούθ γουθϊὺ ὙγΑ]8}: ΠΥ υτὶῦθ τἰῦῃ θοῦ τϑροβθα ] ΘΟ. ὁοΌ 0}, 

ΜΏΠΘΠ γοὰὺ τϊρ ὐ ραὺ ὑπο οὐ ᾧπ 6 συοῦπαάν 

ἘΠΕ στ, τ δ᾽ ᾿οοῦξ ὦ... ἱῶι.2.} θῦνντο, “1140... οὐαὶ 

“1146 ἰηΐτᾶ." 
ῥδάκι᾽ ἐκ τραγῳδίας] ΟἿ. 1406. ἀλλᾶντας ἐξ ᾿“πατουρίων. 489. ῬάπποΒ 

᾿πααΐαβ 6586. ἢηριθαν ΕγΙρΊ 65, αιαϑὶ τη6]1π8. ΟὉ ΘΠ ΥῸΠῚ ἴῃ [Δ ΡῈ]18 

ἀ6 τηθηαϊοῖβ Βουῖροτο ροϑβδύ. ΟΥ, ΤῊ. 148. ἐγὼ δὲ τὴν ἐσϑῆϑ᾽ ἅμα γνώμῃ 
φορῶ" χρὴ γὰρ ποιητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράμαϑ'᾽ ἃ ] ἀεὶ ποιεῖ, πρὸς 

ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχειν. Τία Θῃΐτη ἸΘΡῸ. 

418. οὐχ ἐτός] ΝΟΣ θη 66, Π0Ὸ0ἢ 81η86 οδπ88ἃ. ΟἿ 1,γΧ8. 138, ΤῊ. 921. 

Οορπαῦα νοὸχ οϑύ ἐτώσιος. 
415. ΟἿ. ῬΙαί. ῬΟ]. 1. 820 Ἐ. ὃς τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ --- ἀπεχρί- 

γατο θἷἴο. 

410. ῥῆσιν μαχράν)] Νῥιῃρο νν. 497 --- ὅδ6. 
417. ῬΥὸ “ἠδ᾽ ἡμέρα" ὁοΥγν. “ἥδ᾽ ἡμέρα." 

419. ἠγωνίζετο] Οἷ,. Υ85ρ. 1479. τἀρχαῖ᾽ ἐχεῖν᾽ οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο. 

422. ΟΥ, ϑόρῃ. ῬΏ1]. 442. οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἦν, ] ὃς --. 
424. τὰ τοῦ πτωχοῦ ---Ἴ 86. τρύχη ν6] ῥάκη νΕ] λαχίσματα (6Χ ΡΓΆθ0. 

λακίδας). 

᾿ φριλοχτήτου ] ἰδία ἸΠΒΌΡΟΥ οὖ οἰδάθβ ογαΐ. ΤΊπηοοθβ ΠΠ. 598. χωλός 

τίς ἐστί; τὸν Φιλοχτήτην ὁρᾷ. ῬΙ]Ποούοία5. ΕσΙρΙαἰβ, αἀπδθ ᾿πίου παλαιὰ 

δράματα Θῃηυμηδταῦαν, ἀοοία οδύ ἃ. 432 ---Ἰ., δυομποηίθ Ῥυῦπμοᾶογσο. Ὑ148 

Αὐρυχμηθπίατη ΜΝ Θαθ86. 

425. Οἷ. Τίμηοο!. Π]Ι. 598. ὁ μὲν ὧν γὰρ πένης ] πτωχότερον αὑτοῦ 

χαταμαϑὼν τὸν Τήλεφον | γενόμενον ἤδη τὴν πενίαν ὅᾷον φέρει. 
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πολὺ πολύ] 5ῖς μᾶλλον μᾶλλον Βδπ. 1001. 

Αἀᾶε μογνοφαγίστατος (ὕ68Ρ. 923.), φενακίστατος. 

426. ΟΥ, βόρῃ. Τι. 618. χαενῷ --- πεπλώματι. 

δυσπινὴῆ] ϑ4 8114. Οὗ ϑορῃ. Οϑᾶ. Ο. 1268, ἐσθῆτι σὺν τοιᾷδε, τῆς 
ὁ δυσφιλὴς ] γέρων γέροντι συγκατῴχηχεν πίνος. ἘΠῚ. ἘΠ. 804. πρῶτον 

μὲν οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, 1 πίνῳ ᾽ ὅσῳ βέβριϑα. 

428. ἀλλὰ μὴν χἀχεῖνος --Ἴ ΑΠρΡΊ66, ποῦ Ῥαύ ὑπ Β6 ὅοο οἷο. 

480. Οὐ, Νὰ. 102. αἰβοῖ, πονηροί γ᾽" οἶδα. Ἐπτ. Ογοὶ]. 104. 

Τήλεφον] ΤΘΙΘΡΒα5, τὸχ Μγϑίδθ, δ0 Ἀ6}1116 παβία νυϊπμδγαῦαβ ϑδὺύ. ΠῸ 
γα]πουῖθ τοιηθαΐϊο Ῥυθΐαμη ΟΟμΒα]α]ῦ, ααδθ ΤΟΒΡΟΠαΪΌ ὁ τρώσας ἰάσεται. 

Τύδαθθ ΤΟΙΘρμβ. ἱπιρουίαπῖδ ῬΥΘΟΙΡ8. οὗ τηϊηἷβ ΑΟμᾶθ05. 5801] ἑανῖδ αὐὖὦ 
ἈΘΒΊΠ]6πὶ δα ἰρβαπὶ τηθἀθπάμπμῃι ἰηγιζατοπῦ. ποα αἀαὰπὶ ᾿πηρϑίγασθ ΠΟ 

Ῥοξυϊββοῦ, {Π᾿γ858865. Θῃαποῖαν!ῦ γ]ΠΘΥ]85 ὩπΟο 61 6888 ἴρϑᾶτη Παβίαη. [[ὰ- 

4π6, τὐθὶρῖπθ 6708 ἀαὰτη {ΠΠ|ππῚ Θββθῦ Ὁ]Ο8, δχύθμηρ!ο βαπαΐαπι δῦ. 
Εδρυ]ὰ ΤΟΙΘΡμαΒ, απ88 ἀπ οὑπ ΑἸοοϑίαθ ἀοοῦα οϑὲ ἃ. 4380, μ]ὰ85 ἀπδχη Ἷ 
118. ἃ11ἃ ΕἸΣῚ ρΡΙαἰβ. τ] θη] τηδύθυϊδηη ΘΟΙΉΪοἷβ νυ] θέαν ῬΥδΘΡιΐ586. 

481. σπάργανα] ΔΠΡῚ. ΨῪ Δ 08. 

484. ᾿Ινοῦς] Οἵ. ΗοΥ. Α. Ῥ. 128. “8601118 Ιπο.᾿ 
480. διόπτα)] Τιοριταγ οὐὔϊαμη ἈΠ|65. 284. Οἵ. Αθβοι. ϑὍρρ!ι. 180. ἜΑΝΝ 

ὃ παντόπτας. 

438. τἀχόλουϑα] Απρὶ]. 88 δΔοροιιραπίπιοπῦβ, 688 διξῖο]θ8. ἵππος 
Κοορὶπρ σῖῦῃ. 

489. Οἵ. 86. ὅλους ἐκ χριβάνου ἘΓΣ 140. ἀλλᾶντας ἐξ ᾿“4πατουρίων. 
Ὁ " 412. τὰ ῥάχι᾽ ἐκ τραγῳδίας. 111. λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 

440 5ᾳ. Εχ Πῖ5 ΘΟΠΠΡῚ ἰογίαββθ ροΐθϑθύ Παρ  ἰβ ρᾶγίθβ ἄρθυθ᾽ δυξδὺ ᾿ 

5806 ΠῚ 510 ρθύβομδ 6718 Ιοα αἱ] Αὐἱβίορμδποιι. Οὗ, 878 5ᾳ. 

445. εΙβὰβ δῦ οὃχ ΒΌΣΙΡΙ 15. ἔαθα]α δ]ϊαθα βυαμηρίαβ δυὺ δὰ βέγμῃ 
6715 οομπηροβίαβ. Οὗ, Αππρῃ. ὁοπι. 1Π. 816. διὰ τὸ λεπτῶς χαὶ πυχνῶς ἢ 
πάντ᾽ ἐξετάζειν. 

4406. Τηλέφῳ δ᾽] ὅ.}. γένοιτο. ἴπ ΕτΙρΙ 5. σοῦβὰ απ. χαλῶς ἔχεε μοι 

δαὺ χαλῶς ἔχοι σοι. 

4Δ9. λαΐνων σταϑμῶν)]ὔ Απρὶ. πιᾶ1}0168 μ8118. Οἵ, Ἐπτ. Ηοτο. 1037. 
λαΐνοις ἀμφὶ χίοσιν οἴχων. ἘΠ. 1160. λάξΐνοι ϑριγχοὶ δόμων. 

450. Οὗ 485. πη. Μαὰ. 1057. μὴ δῆτα, ϑυμει μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τὐδὲ ἢ 

Ηομῃ. Οα. ἐἕ. 298. ὀχθήσας ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν. 
452. γλίσχρος] Οοφπαίδαθ βαηῦ γοῦθβ γλέχεσϑαι οὖ γλοιός (ἈΒΡῚ. 5186). 

προσαιτῶν)] Μοπάϊοᾶπ5. Οὗ, 8. [πιο Ενδηρ. ΧΥ͂ΠΙ. 85. τυφλός τις 
ἐχάϑητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν (ἐπ. 8)}.). 

454. Οὐ, Ῥαο. 528. ἔχϑιστον πλέχος. ΕῪ. 208, πλεχτῷ χανισχίῳ. Θυῦπι, 
Ῥδγτη 5] Π}}Π}ἰ πα! ηἶβ ἰπίου μὰποὸ οὖ Ευσρί ἀθαση οχ ΤΘΙΘΡμΟ γϑέβαπι ἀραᾶ, 

Βοβο]ϊαβύδιῃ (τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε πείϑεσϑαι μέλλεις (Ὁ)}} ἰπύχὸνε. ὦ 

γΘΥΙβ᾽ 116 δῦ ἴθ ΟΟἸΉΪΟΙ νοῦϑιὶ Ἰαΐθσθ ΘΟυσαρύθ τη Δ] 1] 81. 

451. Οὐ, 418. ΤῊ. 387. 466. 840. φεῦ οχίγα νϑυϑαπὶ, αὖ ἴῃ ΡῚ. 862. 
458. ΟΥ, ΑΘβοι. ὅο. 905. μὴ ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως. 

«Ἀ 

459. χοτυλίσκιον] Αα δαῦϑδηι Ὠδατ] θπἄϑιη. ᾿ν 

᾿ 

᾿ 
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400. Οὗ Εὺπτν. Ηδθν. 284. φϑείρου: τὸ σὸν γὰρ “Ἄργος οὐ δέδοιχ᾽ ἐγώ. 
461. Ἐογίαββ οὖ ἢᾶθοὸ οχ ΤϑΊθρῃο βαυμηρία βαπί. 

4606. οὗ μὴ τυχών] Θποᾶ πὶ πδοῦτ5. ἔπ 670. 
409. ἘΟ]Ϊα ποπη.}]ὰ ἁυῖὶα δα Βρουίθ]] τη οὈίθσθηδπι ροβοϊί. 
410. φροῦδά μοι τὰ δράματα] Οἵ. 4064. Νὰ. 718. φροῦδα τὰ χρή- 

ματα, οἷο. 

471. ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽] ὅ}. προσαιτήσω ἃαῦ λεπαρήσω (452). 

412. χοιράνους)] ἴῃ ποὺ Ἰοο0 Ἐσὶρίθιη. 

4190. πηχτὰ δωμάτων] Ῥοορίϊοα, ΡΘΙΙΡΉγ 515 ῥὕτὸ ϑύρας. 

480. ἐμπορευτέα)] Τῦϑτ ἔδοϊοπᾶάπιῃ 68, 80. ἐμπορίας ἕνεχα. ΟἿ, 154. 
ἐμπορευόμαν. ὅϊο βαδιστέα 394. 

488 84. Ῥατοαία Ἰσοὶ Εαγὶρι οὶ Μοα. 1242. ἀλλ᾽ εἶ", ὁπλίζου, χαρδία,] 

τί μέλλομεν; --- ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαβὲ ξίφος. 

490 84. (τη πιἸβοθηζυῦ ὙΘΥβιι8 ἰδ οἱ οὖ ἀοομπιϊδοὶ οὐΐαπι 808 5ᾳ. Επτ. 
ΕἸ. 1168 --- 1176. οὐ 4101 ΠΟῚ ΤΆΤΟ. 

496 5ᾳ. Ηδθο οβύ θἃ μαχρὰ ῥῆσις ἀπᾶτη 86. ἔδοξασα μη 6588 ῬΧΟΐΘΒΒῈ85 
εὐδῦ ν. 410. ϑατητηᾶ 678 οϑῦ ΟὉ βᾶσγιι πὶ Ἰάοηθὰβ. ὁ 888. ὈΘ]] ΠῚ 8. ΒΟΘΡΊ586 

ΑΥΒΘΠΘηΒ65, ΟὉ ΘΙ] 6. ΤΟΙ ΘΟΓῚΠῚ ΠΠΔΧῚΠῚΘ. 6586. ῬΔΘΘΠ ΤΌΓΒΙΒ. ΘΟΠΟΙΠ]γ6 
βύπαογο. Οἵ. 3578 5ᾳ. 080 54. 

᾿δ00. Οἵ. 661. 645.6δῦ. 
02. Οὐ 380. 

608. Οὐ. Υἱῦ. Αὐἱϑῦ. 8 4. διήχϑρευε δὲ αὐτῷ (Κλέωνι) ὁ ᾿ἀριστοφάνης 

ὅτι ἐν δράματι Βαβυλωνίοις διέβαλε τῶν ᾿ϑηναίων τὰς χληρωτὰς ἀρχὰς 

παρόντων ξένων. 

00. ἐκ τῶν πόλεων] 1. 6. ὁΧ οἰν ταῦ θιι8. 500 115. οὖ νϑουύρ!θιβ. ΟἿ, 686. 

6048. ἘπρΟΙ]Ιαβ [ἈΡα]ὰ ἔα Πόλεις Ἰηβογιρία, ἴῃ αἀὰὰ (6 ἰϑυϊβ ἀροθαΐίαν. 
07. ΤΎΘΒ ἸρΊΓῸΥ ΟἸα585885 δυδηῦ ἴῃ ΤΘΡῸΘ]οα, 1. ἰρϑὶ Αὐβμβοπίθηβοβ, οἶνθδ 

Ῥυ ρα αὶ (χαϑαροὶ); 2. οἱ μέτοιχοι, αἱ 5οπηϊοῖνοβ οσαηῦ; 3. οἱ ξένοι, 

1. 8. Β0011 νϑοίρα]68. ᾿ 
περιεπιτισμένοι] ῬΥο περιπεπτισμένοι, αὖ Θαρμοπῖδθ σταῦα ἔγλυμμαι 

Ῥούϊβ ἀυᾶπι. γέγλυμμαι ἀϊοοραπί, εἴλημμαι ἀαᾶπι λέλημμαι, δζο. 

08. ἄχυρα] Απρ]ϊοθ ὑπ 6 ἢ α8κΚ (5 Κίη, οοδ), δχ 40 εὐ αὐποᾶ πο08 
αἸοίτηυβ ὑπ 9 τ 8 Π. 

511. Τόγγαθ τποίαατὴ οαπηΐαπὶ ἃποίου 6586 δχἰβυϊππαραΐασ Ῥοβοίαοπ, ὑπᾶδ8 

ΘΟρποιηϊηὰ 6718 ἐνοσίχϑων. ἐννοσίγαιος, σεισίχϑων, οἷο. 

Ιῃ Ῥαυβδηΐδθ Ἰοοὸ δἰ]αΐο Ὑ11. 25. ρτὸ “ἀντέσχειν᾽" ΟοΥἿ. “ἀντισχεῖν. 

014. Οἵ. ΤῊ. 4178. τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι ᾿χεῖνον αἰτιώμεθα; 
51 5ᾳ. Ηδθο δὰ ἰθιιροῖα ἃπίθ βαθύιπι ῬΘυΪο6]18 ἀθογθίαμι βροοὐίαηί. 

ΤΠ) οπΐπὶ, αὖ αἷῦ ΤΠυογάϊα68 1. 146., ἐπεμίγνυντο ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ 

παρ᾽ ἀλλήλους ἐφοίτων ἀχηρύχτως μὲν ἀνυπόπτως δὲ οὔ. Ἠδδ οδιιδὰθ 

6111 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΪ, πὖῷ ἰδίδθ αἰ ΗΘΥΠΘΒ ΘΧ Ῥϑυβοπὰ (ὉΤΪΟΪ τηρηηογαῦ 

Ῥαο. θ0δ., ἁαὺ Ποίαθ δῦ Δ ρ} Ποαΐαθ οβ86 νἱἀθηΐαῦ; νϑγὰ 6᾽.8 οαθβῶ ἔαϊ 

ΡΙοὈἰβοϊξαμη Ῥουο 115. ̓ ηβεϊσαθοπο Ἰαΐαμπι Ὁ ἀοίθοϊομοη Μοραγθηβίαπι ἃ 

Αὐμθηϊθηβὶθαβ ἀηπὸ 445 (Τ πο. 1. 114.) οὐ γϑοθηΐθπι Απὐπθιηοου ρυδθοοπὶβ 

ΑὐΔοῖ οαθάθιη ἃ Μθρδυθηβίθιιβ ρα γαύαηη (ν. Τϑιμοβίῃ. Ρ. 159. Ῥααβ. 1. 86, 8, 
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ἈΑπροά. Ββεκον. 403, 29. Ηδγροοῦ. ἴῃ νϑεμόχριτος), 46 πὰ ἔδιηθη, απο 
τηΐσαμη νἱ θέαν, ἐδοθηῦ οὖ Αὐϊβίορ παπθβ οὖ Τπασγαϊ 468. 

517 5ᾳ. Οὗ Βδη. 726. τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλκίοις ] χϑές τε χαὶ 

πρώην χοπεῖσι τῷ χακίστῳ χκόμματι. Ἰρϊᾶ, χαλλίστοις ἁπάντων --- νομι- 

σμάτων ] χαὶ μόνοις ὀρϑῶς χοπεῖσι χαὶ κεχωδωνισμένοις. 122. 

517. ἀνδράρια μοχϑηρά] Οἵ, Ἐκ. 1804. ἄνδρα μοχϑηρὸν πολίτην. ῬῚ]. 1008. 
παραχεχομμένα)] ἈΠΡΊΪΙΟΘ "Δ 41γ-ϑύγποκ. Τι ᾳ. παράτυπα (58601.), ποπ 

ὀρϑῶς χοπέντα (Άδη. 129). 

518, ἄτιμα] ΑΠρΊοΘ, οαὐ]Ἱανθα, α15τἂπο} 1884. 

519 5ᾳ. ΜΘρΆΓΘΗ865 βοσίθίαθθῃι απ] ΑὐΠθη]Θηβῖ 8. Ἰηϊθσηῦ ἃηπὸ Α. Ὁ. 

4ρῦ., 564 ἀθοθμηι 8ηΠ18. ροβύθα ἃ 115 ἀθβοϊγοσπηῦ Ργϑθβι ἀϊατηαπια ΑΠΘπἾ6η- 

βίαμῃ ᾿η θυ ἔθοθσαηῦ. ῬδᾺ]10 δηΐθ Ὀ6111 ῬΕΙοΡ. δχογάϊαπι Αὐπθηΐθηβ8. ΟὉ Θὰ 8 

οδθδα8 Θχϑοουθαύ ἀθογθύαιπι 1Ππ βθύθσῖη (τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα, 

Το. 1. 67. 130.), αὰὸ ἃ ΟΠ ΡΒ. Ῥογέαρ5. οὖ ΘΠ ΡΟΣ 8 Αὐὐιο 15 Θχο] δὶ Ὁ 

βαηῦ ΜΘΡΆΓΘΗΒ68. 

Ὁ22. ταῦτ᾽ ἡν Μίεγαριχὰ χἀπέπρατ᾽ ---Ἴ ΑΠΡΊΙΟ6, η885886 ΨΘΙΘ Ρῥ͵το- 

ποπποθα ἤο θὈ6 Μοραγῖδπ ἃπᾶνθτο ἃ ομοο 8014 Π6 581η86 ἀδΔΥ. 
χἀπέπρατ᾽] Οἵ. δ42. ἀπέδοτο φήνας. 

20. πεφυσιγγωμένοι) Ἰγγϊθδ.ϊ, ἸΔοοβδιῦ. Ι͂ ἀϑὰ οτδπὺ 811 ἴῃ 

τα] οῖπα δα ᾿συϊαημάατη οὖ βυϊπια]απάπηῃ. Υ. Ρ]. 718: 

28, απ 18 οἵ. Ῥὰο. Θ0 54ᾳ., 1Ὁ1 ποὺ Ὀ6]]ὰτὴ δοοθπἾββθ αἰοϊξαν Ῥουῖ- 

6165. ἐμβαλὼν σπινϑῆρα μιχρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος, οὖ Ἠδετγοοίϊ 

Ὠϊβέοσίαθ φυϊτηὰ οαρὶζα, Ὁ] ὈΘΙ]Ογαμ Ῥουβὰβ ἰηΐου οὐ Ἠβ]]6η88 οδϑδὰ 

αἸοῖσαν [πῖββα γταρίαβ ΤΠᾶβ, πτορᾶθ, δίαπθ Η6]6η88. ἶ 

5391. ῬΙὸ “ἐν γλώσσῃ ΘΟΥΥ. “ἐν γλώττῃ." 

592 54. Ηος ἀθογϑίπμμιη ῬΘ}10115 βιδδιι 8πη0 432 -- 431. Ἰαύαμη 6556 νἱἀ δύ. 

97. τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας) Οἵ. δ27. Ἡϊπο Αϑρδβίδθ βυδβα δἃ6 ΘΟΠΒ1Π1Ὸ 

ἀθογθύμθτη μος ἔθυθπά πὶ οαγᾶ8886. ῬΘΓΊΟ]6 ΠῚ Βα πα ΐοαγα ν᾽ ἀθέασ (ΟΠ 668. 

99. Ηἴπο αἰβοίπηαβ Ῥγοχὶ πηᾶτὴ Ὁ6111 ῬΘΙορ. ὀδαβμι ἔπῖβθθ ΑΘ] Θηβίπτη 

ΤΘΟΙΒΔΕΟΠΘΠΙ, αἸππὶ ἃ 1ΟΘαἀΔΘΠ0Π115 ἀθογθίαμη οοηΐτᾶ ΝΘρΡ ΛΘ η565 ἰαὔαπι 

ΔΡΤΟρ ΓΘ Το πθαυ. Ιρβατη γοτὺ ἀθογθίθχη Ἰοηρθ ἃ]|1ὰἃ8 ΟὟ οδιβὰβ (Δ ΠῚ 

αὐ τηϑιηοταῦ (ὈΤΊΪοῖιΒ, Πορθ ΜΘρΡΔΥΘηβίαη ἃΡ ΑὐΠοπἰθηβῖθαβ νἱρίηΐὶ 

ἴθγθ δ ηβ δηΐθα ἀοίθουοποι (ΤΊ. 1. 114.) Απὐμοιηοου ἴα 8 Ῥγδθοο μΐ8 
ΑΥοΙ οαοάθηῃ ἃαῦ ᾿μ] υγϊδιη Ἰαύαμη 6586 υἱαθίιμ. 

043. χαϑῆσϑ'᾽] ΟΥ, Εοοε]. 802. χαϑῆντο. Ἄδη. 7718. χαϑῆστο. 991. χαϑήντο. 

δα Αν. δ10. ἐχάϑητ᾽ (ἀπᾶΡ.). Αοἢ. 638. ἐχάϑησϑε (ἀπᾶ}.). Ἐ6]. 162. ἕν᾽ 

ἐχαϑήμην (ἵνα χαϑήμην! ). 

44. Οὗ Ἐπ. 1315. πλείτω --- τὰς σχάφας --- καϑελκύσας. 

40. 1. 6. βοῆς περὶ τριηράρχου. Ο. 192. πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις. 489. 
πιλέδιον περὶ τὴν χειαλήν. 1177. λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 

ΠΟΙ. Ηδθο δᾶ ἔδδυϊν! ταῦθ βρθοίαπῦ απᾶθ οχρϑαϊ ]οπ θη Ὀ6]]Π1οᾶπὶ ΘΟμΪ- 
ἰδυὶ 8016, Υ. Τῆυο. ΥἹ. 32. 

δῦ. χωέων} χωπίων ἴθτηοσο Βοἰβκ.. 

09, Αα ϑαλαμίων Βαραπάϊοπατηι χωπῶν, ἀαὰθ Ῥγορτΐο ἀἰϊοαπύαν τρο- 
ποῦσϑαι. ᾿ σ 

(ἢ 
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504. αὐλῶν κελευστῶν) 1. 6. οἵ Ὀοδύδη αἰ π5᾽ ρΡ᾽ρΡ865, αὖ Π05 ἀϊοθτο- 

τη8. Ἀελευστοῦ 5ῖνθΘ. τριηραύλου τηὰπιβ οὐαῦ γϑπηρηὔ θτ5 {018 (αὐλῷ 

Βἴγθ γιγλάρῳ) ὨΠΙΠΘΥΟΒ ὅἀαγθ, αὖ ἀη0 ᾿πηροῦιπ (δυϑμῷ) ἀθᾷὰὸ ρΡυϊβαγθηῦ 

δαθδπι. Οἵ. Αθβοῃ. Ῥοῦβ. 396. εὐθὺς δὲ κώπης δοθιάώδος ξυνεμβολῇ | 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἔχ χελεύσματος. 

5660. ἔνε} Ῥτο ἔνεστι. ἸΤιοριθιΣ ρτδούοσθα 829. ᾳ. 17. 1121. 1212. Νυ}. 

487. βρ. 446. ν. 428. 1318. ,γ8. 1608. 545. 546. 547. 1026. ΡΙ. 348. 
δῦ. ΟΠοταβ, οα78 Ρᾶ}5 δΙρ Θηὐ15 ΤΊ Δ ΘΟΡΟΙ 8 ΘΟΗ ΠΟΙ ΠΣ ῬΆΥΒ ἴῃ 

ΟΡΡοβίζομθ ρουβίαῦ, πὰπὸ ἴῃ ἄπο Βοιη]μουΐα αἰναἰδαν οἱ ἴπ αἰνθυβὰβ Ῥ8Υ- 

[68 οὶ ἀβαθ δα ρῬδγαραβίῃ νυ. 020., αὶ οὔνηθ5 ΠΙοαΘΟρο 115 ἀθ Ὀ6110 

Θοποϊ πάθη ο ΟΡΙΠΙΟ 6 πὶ ΔΙηΡ] οὔπηζιν. 

506. Οὗ, εβρ. 847. τιμᾶν βλέπω. 

08. φυλέτα)] Ηοο ποπ τἱρἂρ δα ἸἸὔοθγαιη ΔΟοΙρ θη ἀπηη οϑῦ, πᾶπὶ ΑΘ δι- 

ΠΘΏ568 ὑὐ]8 ΟΠ 61 4185 ογαηῦ; ΤΑ ΔΟ 5, αἱ ὁχ Ῥᾶρο Ἀεφαλὴ οτϑύ, 

Αρδη α]8. 

71. ἀνύσας] Οοἰα8, οἷο. Οἵ, ΝᾺΡ. 181. ἄνοιγ᾽ ἀνύσας τὸ φροντι- 

στήριον. ἘΠ. 71. ἀνύσαντε φροντίσωμεν. 

74. 616 “(1181)". 

ὅτ0. Οὗ, Βαῃ. 1039. ἀλλ᾽ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαϑοὺς, ὧν ἣν χαὶ 

«Ἱάμαχος ἥρως. Ἰιαυαδίαν ΤιᾶγηΔοθ 5. αὖ [οΥ δ Ῥσοθαβαιθ νἱν Το. ΤΥ. 75. 

ΥἹ. 8. 49. 101. Ἐξρ᾿οϑίαβ 6]8 Ἰηϑιηογαύαν Ρ]αύ, ΝΊΟ. 16. οἷο, 

τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων] ΑμρΊϊοο, ΟἈ, ὉΠ 0856 οΥδδῦβ ἂπ ἃ οομοΥῦβ' 

αὖ γουεϊῦ Μοτγν. Οηϊθνγα5. δαἀπιϊναύϊοπϊβ. ΟἿ, 064, ὠχβάτανα, τοῦ σχήματος. 

Αν. 61. πολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ χασμήματος. Ῥ΄χ.1118. ΔΠΠΘγαῦϊο οβύ 

088. σπαράττων χαὶ ταράττων. 1071. μάχαι χαὶ άμαχοι. 000. χἀν Γέλᾳ 

χὰἂν Καταγέλᾳ. Ἀδπ. 403. τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

80 8ᾳ. Ηαπα ἀαῦϊθ δὰ ποΐδηη ἀδβουὶρύϊομθιη Ἡοιηθυ]οὰμη εἶδ Ηθοΐογ οὗ 

Ἰηΐαπΐθ 6]08 σοϑρίοῖῦ Οὐμϊοιιβ. 

80. οὐχ οἶδά πω] Νοῆ απ ΤΙ ΘΙ 1 ΠἸΒΟΟΥ͂, 860. Ργὰθ πηθία. 

Ό82. ἣν γὰρ ---ἸῚ 6 τὸ οὗ. δὰ Αοἢ. 171. 
84. Τοϊοαύαν νἱἰγρι!α ροϑὺ Κέφαλον ροβῖζα. 
πτερόν] ἈΠΡῚ. Ρ]απι6, οχ ατὰἃ πτίλον (ἃ ἔθ δύ 61) οἱ ἀαῦ Τιδιηδοηαδ. 

δϑ8ῦ. τουτὶ πτίλον σοι] ΑΠΡΊ]06, ΠΘ6ΥΘ 15 ἃ ἔθδύῃουι ἔου γοὺ. Ρ]ὰ- 

ΤΠ] Δ ΠῚ οἱ αἀδὺ ἐχ τοῦ πτεροῦ ΘΥαΪΒᾶΙ; Ρᾶ15 ΘηΪπ πτεροῦ οϑῦ πτίλον. 
ῬοΠὰχ ΥἹ. 10. χαὺ πτερωτὰ χαὶ πτιλωτὰ (ἈΠΡ1. οἵ ἀο ὙΠ) προσχεφάλαια 

ὀνομάζουσι. 

ὅ88. πτίλον γάρ ἐστιν ---ῬἸ Αἀαϊζαγαβ ογαῦ στρούϑου, ἱ. α. Βύγαθῃϊοοῦᾶ- 

1611. Οἱ, 1106. χαλόν γε χαὶ λευχὸν τὸ τῆς στρούϑου πτερόν. Μαρπηὶ 

Ἰριθαν ῬΥΘΟΪ ονδύ. 

089. χομπολακύϑου] ἃ θοδδύατα (ᾳυδδὶ θα 5ύατα) ἀρῦθ νουυῦὺ ΜουΥΎ. 

ΕἸούσχμη ἃνΐὶβ ποιηθῃ, αὖ φέναξ 89. 

02. ἀποψωλεῖν 5ιρηϊῆοαῦ ν Υρ πὶ (βῖνο γτϑοαύϊτα πι) ἴδοουθ, 80. 

ἱποϊδοπᾶο, ἃἂᾷ απο ἰφοϊθπα πη Τιδιηδοἤ τη, τὖ θ6Π6. ΔΙΤΉΪΒ ΒΕ ΠΟὔΠΠῚ, 

οομηΐοθ ργογοοδύ. Ποᾶθμ βθπδὰ ἀποϑριάζειν βαρτὰ ν. 108. 

92 
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593. Οὗ, ὅορῃ. Απῦ. 1068. οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν χαχῶς. 
596. οὐ σπουδαρχίδης] ἈΑΠΡῚ. πὸ Ρ]δοο- ἢ απύθτ. ὅΞ'1ὸ συχοτραγίδης 

αἰχοσαπὺ ΗΙΡΡροπᾶχ οὖ Ασομ] 5. 

596. στρατωνίδης} (ὐΠἕΔΥ ποπιθη Ῥτορτίατη Γνυαϑωνίδης, Τπιοῖαη. Τίτη. 48. 

598. Οὗ 607. Τῃ ἴδρυϊα ΒΦΌΨΠΟΠΙΙΒ δππΠῸ ῬΤΌΧΙΩ6 ρῥτγδθοθᾶθηθὶ ἀοοία 
τὰς χειροτονητοὺς χαὶ τὰς χληρωτοὺς ἀρχὰς οὖ ἴρϑαπι ΟἸΘΟποπι τη] ΐοβαθθ. 

1105 νἱτοβ ἐγδδαχοσαί. Υ. 5000]. δᾶ 350. 
601. διαδεδραχότας] Ηπὸ 1Π1πῸ οατ5᾽ζδπ 65. 

602. ἐπὶ Θράκης] Δ Ἰορδθϊοποπι γθβρίοἰδαν τηθτηοσδίδμι υ. 134. 
μισϑοφοροῦντας τρεῖς δραχμάς] 1. α. μισϑὸν φέροντας (606) τρεῖς δρα- 

χμὰς, ταὺ 5ἰπηρ]]οἰδου φέροντας οἰο. Οὗ δᾶ 642. 

θ04. παρὰ Χάρητι] Θαογδβαπι Πδθο τϑϑρι οἰαπῦ ποὸη Ἰἰαποέ. 
ἐν Χαόσι] Οἵ, Εκ. 78. ὁ πρωχτός ἔστιν αὐτόχρημ᾽ ἐν Χαόσι. 

605. Οἷὗ, Ἐπρο]. 11. 614. φιλόξενος ἐχ Ζιομείων. 

Ουοᾶ δ( --- αλαζόνας, οἵ. 185. ἕτερος ἀλαζὼν οὗτος ἐσχηρύττεται. 

606. Τππυϊῦαν [ογίαβϑο ΤΆΘμ65, ααἱ Θχρϑαϊοπὶ οροῖὶ Τθοπεϊπῖβ, ααἰθαβ 

βοοϊϑίαξα 75ποῦ] ἐπουαπῦ (ΔΙ Υΐηδ61. Ἰαύασαθ ρυδοίαϊί. Υ. Τππο. 1Π. 86. 
ἐν Γέλᾳ] Οἷ, Ατηρ. 1Π. 518, ἐν Τέλᾳ φαχοί. 

χὰν Γέλᾳ χἀν Καταγέλᾳ] Ῥ΄τη1115. δ] ουδύϊο οϑῦ ν. 2700. χαὶ μαχῶν καὶ 

“Ἰαμάχων. 

θ09. τωνδί] 1. 6. οποτοιΐαγαμι. ΟἿ. Ἐπ]. 1152, 

611. ἀνένευσε)] Οοπίτα 115. ἐπένευσαν. 

612. Νοπηῖπα 80 αὐὐϊῆοϊο οΔΥθομδυῖο ἀοΥγϊγαΐδ. 

618. ᾿Εχβάτανα] Οἵ, 64. Το. Π|. 7. πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν. 
παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους. 

614 5ᾳ. “ΤῈὴ6. ρθῃθυαὶ τηθϑηϊηρ οἵ πΠ6 Ῥᾶββᾶρ 15 ὑμαΐ οχέταγαραηΐ 

γουηρ Αὐμοηΐδηβ Ἰοοκθα ο 501η6 ᾿πουϑέϊνθ ΘΠ ΒΒΘΥ͂ ὅο Το]ΐθυ {Π6Πὶ ΤΥΌΤΩ 

{π6 φογουῦν ἱπίο νὶθ ἢ {πο Ὺ Πδα ὑτουρηῦ ὉΠ6ΠΊ56]ν 65." (Δ ΟΥΥΥ) 

“Ἱάμαχος] Οἵ. 619. οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορῇ γε «ἄμαχος. 

616. Οὗ Τὰγθμδὶ]. ϑαῦ. ΠΙ. 2700. “ραύα]αβ ἀθίαπαθυθ Ρ61168.᾿ 
625. Οἵ, Χοπ. Οδϑοοη. 1. 12. εἰ δὲ πωλοίη αὖ πρὸς τοῦτον ὃς μὴ 

ἐπίσταιτο χρῆσϑαι, οἴο. Ηΐοτῖ. 1. 18. χαὺ ταῦτα τοιαῦτα ὄντα οὕτω τίμια 

πωλεῖται τοῖς τυράννοις. 

ἀγοράζειν] ΟἿ, 798. ἀγοράζειν --- ἐφ᾽ ᾧ τε πωλεῖν οἷο. Εᾳ. 1878, οὐδ᾽ 

ἀγοράσει γ᾽ (τ᾿ Ὁ) ἀγένειος οὐδεὶς ἐν ἀγορᾷ. 

“Ἱαμάχῳ δὲ μή] Τὰ αποᾶ ραϊοῦ ὁχ 960 5αᾳ. Οἵ. 722. 

θ26. τὸν δῆμον μεταπείϑει] 1. 6... αἱ ἔΆΠΟΥ, ἢ ἃ σ' πηι ΑΘμδγηδΒ (88, 267.), 

πὸπ ῬοΟραϊαπι Αἰποηϊοπβίπμη (631.). [δπ|, ἀαὰπὶ ΔΏ00Ὸ Βομ ομοσῖα.. : 

ΤΙ ΘΔΘΟΡΟΙ 415. ἀυραπιθηθβ οοηνίοία ϑαηῦ, [ούπβ Ῥᾶρτβ ἵπ βθηϊθηθίδτη 6] 5 

τ οχϊβυιπηδπαιβ οδί. 

627. ἀποδύντες] ὅ.. τοὺς τρίβωνας (8438). Οὗ, Τὺ8. 616. ἀλλ᾽ ἔπαπο- 

δυώμεϑ'᾽, ἄνδρες, τουτῳὶ τῷ πράγματι. 

Θ28. Εχ πος Ἰοοο ἃαῦ πῈ]18πὶ οπημΐπο ρδυδθαβίη ἔπΐῖθβθ ἰπ Παθύα θηβῖθια 

Ὧ0 ΒΑΡΥ]ΟΙἾ5, δῦ ΠΟ 86 ᾿ρϑ.πι ἴῃ 118 ΘΟπιπιθπ ἄαββθ. Οοταϊοαπι ᾿ἰααθῦ, 

680 5ᾳ. Οἵ, 496 54ᾳ. 378 5α. 
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θ32. ᾿“ϑηναίους μεταβούλους] Οἵ. Ἐϊοο]. 797 58ᾳᾷ. Βοϑρίοἷῦ [οτίαββθ Οοιηϊ- 

οὰ δα βυδιίατη ΑὐΠθηϊθηβίαπι ἀθ ΜΎ ] θη δ θῚ8 Ρ] ὈἸβοὶοϊ σϑυοοαύϊομθυη 8 ΠΠῸ 

Ῥτοχίπηθ ψτγαθοθᾶθηῦ ἰδοίδτη (ἸΠππο. 1177. δ0.). 

6094--- 642. ΗΙ γοῦβιβ Βυτηπηδηη οὖ οαραὺ ΒΑΟΥ]ΟΠΙοσαϊη [ἀὈπ]8.6 οοηἐϊποηΐ. 

θ8 --- 640. Οἷ, 370 5α. 

686. τῶν πόλεων] Οἰνίαῦθ5 ϑοοῖαβ ἂς γϑούϊρ᾽ 165 ᾿πύθ]]ρθ, ῬΘβρίοθυθ 
νἱἀούαν δα ΤΘοπ ποσὰ Ἰορδίουαη), Οποττὴ Ῥγϑθοῖριιιβ ἔἑαϊῦ (ΟοΥρίδ5 

(Το. 11. 86. ῬΙαύ. Ηρρ. Μα]. ρν. 282.), ὈΪαπα  ϊὰ8. Βϑυτηοπϑίηα 8 84 6]8- 
[1018 Ρ]θπυτη. 

087, Οὐ, Τθορπ. 260. ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα Ἰοστεφάνων. Ιῃ Θρ᾿ Πϑῦο 
Ἰοστέφανοι 8Δ1υδῖο ἰοτίαββθ οδύ δα Αὐμποηϊθπβίαπη ΔΡΡΘ]]δὐϊοπθιη Ἴωνες. 

ἐπειδὴ τοῦτό τις εἴποι] Οἵ. Βδη. 928. ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε. Τ)πο. 

1, 49. ἐπειδὴ προσβάλλοιεν. 

6038. ΑΠρΡΊΙοΘ τϑαᾶδβ, γοὰ οουἹὰ ΠΒᾶγαὶνΥ ΚΘῸΡ γοὺ βοαύβ. “Υοι 

ἸπδύδτΠ]ν βαῦ ὁπ Ρ - 81]. (Δ οΥΥΥ) 

040. Οὗ. Χοπ. Ηΐον. ΧΙ. 18. σαυτῷ γὰρ δύναμιν περιάψεις. Ῥ]ΘΥαΠΠατ6 
ῬΥΆΨΟ 561η8} ἀΒΌΤΡαύα περιάπτειν. ἈΠΡΊΙΟΟ ὅο ἔαβῦθῃ ἀΡοπ, ἴο πὴ ρ αὖθ. 

διὰ τὰς λιπαράς] 80. ϑήνας. δ΄ πι}118. 6]ΠΠ1ρ0518. οδὺ ἂν. 128, τῶν Κρα- 
γαῶν (80. ϑηνῶν). ΟἿ. 688. δεὰ τοὺς στεφάνους. 

042. Οἵ. θδῦ. χωμῳδεῖ τὰ δίκαια. θ02, μισϑοφοροῦντας τρεῖς δραχμάς. 
00. ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. ΑἸΙΌΙ ῬχορΥΪᾶπὶ διιᾶπι Υἱπὶ 

Βαροῦ δημοχρατεῖσθαι, αὖ ἴῃ Εδςο]. 945. εἰ δημοχρατούμεϑα. Το. Υ. 29. 

πόλιν μεγάλην --- δημοχρατουμένην τε ὥσπερ χαὶ αὐτοί. ῬἸτα ΠΟΥ ἀρεστο- 

χρατεῖσϑαι, Αν. 125. ἀριστοχρατεῖσϑαι δῆλος εἶ ζητῶν. Τιοδὰπι τοοῦθ 

ἰπὐουρυθίαθαν ΜῈ Ά]]ΘΥΒ, π᾿ αυϊθυβάδιη γϑ 8 απ Βα δίαηὐ ν 18. ΘΟΙα ΡΟΝ (18 

ἰηΐουθπιὶ Βα θϑύδη νυν] Υἱπὶ Ῥ]Δ 6. ΘΥΔΠΘΒΟΘΥΘ ΔαΠΠΟΠΘηΒ, 6011. ΝῸΡ. 999, 

Αν. 614, 900. 1481. 1662. 1,γ8. θ66. δῃ. 1369. Ε0]. 651. ΡῚ. 819. 

04δ. ὅστις παρεχινδύνευσ᾽ εἰπεῖν] αἱ ἀΐϊοοτθ δδι85 δἰ (πο 685). 
Οὗ, 619. Νὰ}. δὅ79. οἷο. 

048, αὐτούς] ΑπρΊϊο6, ἃ8 γορϑτἂβ ὑπ πὴ ({Π6 ῬΥϊποῖρα]8. ὑΠθ1η86]1ν 88). 
ΞΟ ΙΠῸΧ τοῦτον τὸν ποιητήν. 

662. ΟΥ, ῬΙαῦ. πίῃ. ὅ Α. αὐτὰ ταῦτα προχαλεῖσϑαι αὐτόν. Β. ἃ πρου- 
χαλούμην αὐτόν. 

θῦ8. τὴν 4ἴγιναν ἀπαιτοῦσιν] Ἐχραρτιαύϊο Ὠὰ}ὰ8 ἰπβα]δθ ἃ Αὐπθηΐθη- 
Βῖθπ5 ἰαοία ἃ, 407. ἰπΐθυ οδιιϑαθ 6111 ῬΘΙΟΡ. τιϑπηουαῦιυ ἃ ΤΟΥ Ϊ46. 

ἘΠ δηΐθ θυ ρύϊοπ μι οἦπ5 Τιδοραδθηηοηῖὶ ἃὉ ΑὐΠθηἸθηβῖθιι5. τϑϑυϊ ας] ηθπὶ τῆς 

αὐτονομίας 671.}5 ᾿ἰπβαϊδθ ροβίμπ αθαπί. ΤΉπο. 1. 1389. φοιτῶντες δὲ “παρ᾽ 

᾿Αϑηναίους Ποτιδϑαίας τε ἀπανίστασϑαι ἐχέλευον χαὶ Αἴγιναν αὐτόνομον 

ἀφιέναι. 

1π 50}0]. ὡς ἐν Αἰγίνῃ χέπτηταί τε (1. ἐχέχτητό τι, 0011. 1. Αὐἱδῦ. 

8 δ.) ᾿ἀριστοφάνης. 1014. ὃς χεχληρούχηχεν (1. ἐχεχληρούχει) οἷο. 

604. ἕνα --- ἀφέλωνται] Τηδα]δθ οηΐπὶ Αθρίηδ χληροῦχος ἴαϊῦ Οοτηΐουβ. 

6066. ἀφέλωνται] ὅδ. ὑμᾶς. Οἵ, 464. 
θ08. χατάρδων] Νοβ αἰϊοθγθαθβ θα ὐοτὶηρ. ΚΙΠΜ ΠΟΥ ἴδ γ8 ὑπογλύκοξ 

γειν τὸν δῆμον δηματίοις μαγειρικοῖς αἀἰοϊδαν Εα. 216. 

5.9." 
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669. Οὗ Ῥτ. 910. “Ἑυτριάθαμη 6586 ἰοοῦμῃ ἀοσοῦ διιϊδβ: οχ ΤϑΊθΡμο 

Ῥουϊδαμη 6586 Ἰηϑρηδ ΥΘΙΪ Βρθοῖθ οοπίθοιῦ Βουρκ." (ΒΔΚ]Ν.) : Ι 

Θθ6. δεῦρο, ΠΙοῦσ᾽, ἐλϑὲ ---ἹἸ Οὗ, 1,»γΧ85. 1298. 
666. Οὗ, Τμαο. Υ. 70. ἐντόνως χαὶ ὀργῇ χωροῦντες. 

6068. φέψαλος] ΗἨΐϊπο φεψαλοῦσϑαι, ΑΘ6Β608. Ῥτοιῃ. 570. 

6171. ΟΥ, Αχιοηῖο. 1Π|. ὅ82. Θασίας ἅλμης πάσμασι σῶμα λιπάνας. 
ἀναχυκῶσι) ἈΠΡΊΙΟΘ 5017 ἘΡ. 

λιπαράμπυχα)] Αα οἸθαμπι αυοᾶ Βπαρογηαίαῦ γὙϑϑρὶοὶ ραΐαῦ Ῥα]θῖπβ, απᾶθ 

δῃΐθ πβὰπὶ ποοθββιίαβ ἃριζαηα] (τοῦ ἀνακυχᾶν) τὴν ἅλμην. ΜΙΗΙ πο πἰβὶ 

Ῥοθύϊουμη ορ᾽πϑύππη ῬΤῸ 51 Π}0}10] λειπταρὰν μοβίζαιη ν]ἀ θέαν. 

0178. οὕτω --- τὸν δημότην) ΟὈΟ]]οοΔΌϊΟ γϑυθοσιπὶ οοπίογία,, 41|8}15 οβδὺ 98. 

Ῥγο ““Οἰδαύαμη " οοτν. ““Οοποϊαύαπι." 

616. Οὗ Νυῦν. ὅτθ6. ἠδιχημέναι γὰρ ὑμῖν μεμφόμεσϑ᾽ ἐναντίον. Ὕ6ΒΡ. 

1016. ΤῊ. 830. 
οἱ γέροντες --Ἐ μεμφόμεσϑα)] ΟΥ. τῦ8. οὖ δὰ 1, γ5. 42. 

θτ7. Οὗ, ν6βρ. δῦ8. μόνον τούτων ὧν εἴρηκας. 907. τῆς μὲν γραφῆς 
ἠχούσαϑ᾽ ἧς (ἣν 81. οὐ γὰ]ρ.) ἐγραψάμην. Ἐςο]. 666. ἀπὸ τῆς μάζης ἧς 

σιτεῖται. 

θ82. Οὗ, ΡΙαύ. ΤΊ685. 36. τοῦ ϑεοῦ ὃν ἀσφάλειον χαὶ γαιήοχον προσονο- 

μάζομεν. 

688. Οἵ Το. ΤΥ. 61. παρεστάναι. Ἐπ. 980. ἐφεστάναι. ΒΡ. θδῦ. 
θ84. τῆς δίχης τὴν ἠλύγην}]Ἱ Ἀπρ]ϊοο. {πΠ6 πιϊδὺ (πϊβὺῦγ οὔὐ]ῖῃ, 

ῬΘΙΥΘΥΒΙ0η) οἱ Ἰυβύϊοο. Οἵ, ἐπῆλυξ (Επτ. Ογοὶ. 680.) οὗ ἐπηλυγάζειν. 

ΤΗσο. ΥἹ. 36. ὅπως τῷ χοινῷ φόβῳ τὸ σφέτερον ἐπηλυγάζωνται. ῬΙαΐ. 
1.5. 2017 Β. Δεβδη. Ν. Δ. 1. 41. Ἡϊρροου. ἴῖπ Ἡβδβυοῃῖ Ιοοὺ δ]]δΐο ῬτῸ 

ἐπηλυγισμὸς τηλ]ῖτη ἐπηλυγασμός. 

Ῥτο “ἀὐδπι᾿" ὍΟΥΙΣ “ἸΠΟΌΠΙΣ 

θ85. ἑαυτῷ --- ξυνηγορεῖν] (ΟἿ ϑορ!ι. ΤῊ. 813. ξυνηθο σιγῶσα τῷ 

χατηγόρῳ. 

Ῥγο ““αὐτῶ" ΟΟΥΥ. “ αὐτῷ." 

086. Οοῃπροίς παίει ῥήμασι, οὖ ὁοπίον Εαᾳ. 6020. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνδον ἐλασέ- 
βοοντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἔπη Ϊ τερατευόμενος ἤρειδε κατὰ τῶν ἱππέων | χρημνοὺς 

ἐρείδων (χρησμοὺς ξυνείρων 3) καὶ ξυνωμότας λέγων | πιϑανώταϑ᾽. 

θ87. σπαράττων)] ἈΠΡῚ. τη Δ ΡΠ πη ρ, ποΥτ γἱπρ, δαροτνΐῃρ. 

θ88. ἄνδρα Τιϑωνόν])] 1. 6. ἄνδρα γέροντα. 

691. οὗ] Τδύϊναβ. ργϑῦ. Οἵ, 838. 
096. ἱδρῶτα δὴ καὶ πολύν] ΟΥ, 906. χέρδος --- καὶ πολύ. 
τ08 5ᾳ. πης Ἰοομπὶ {ΠΠβδύγαθιπῦ. ἀὰδθ ἀθ ΤῊπογαΙαἰβ Ἰαάϊοῖο πᾶιγαΐ 

Οὐτηϊοιβ ἴῃ οβρ. 9460. ἐχεῖνό μοι δοχεῖ πεπονϑέναι } ὅπερ ποτὲ φεύγων 

ἔπαϑε χαὶ Θουκυδίδης" ] ἀπόπληκτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάϑους. 

Ηΐπο ν. 711. τὸ λοιπὸν, 1. 6. ἴπ ἡ 1οὐϊ5 Ομ 5. ροβύῦβδο. 
103. ἡλίχον Θουκυδίδην] ΝΟ ἡλέκος Θουκυδίδης. Τ)ὴ6 ἴρ80 οπίπι ΤΒυ- 

ογαϊα6. ρίαν. ΟΥ Ὑοβρ. 218. τί οὐκ ἀπεκοιμήϑημεν ὅσον ὅσον στίλην 

(πο στίλη); ῬὨΙ]Θῖποπ. ΠΥ. 38. σιτάρια μιχρὰ προσφέρων οἴνου ϑ᾽ ὅσον 
ὀσμήν (ῃοη ὀσμή). 
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704. Οὐ, Αοβοῃ. Ῥσοῃι. 2. Σχύϑην ἐς οἶμον (αἴαν), ἄβατον εἰς ἐρημίαν. 
709. Ἡεογοάοΐαβ (Υ. 61.)}, 46 Οδρμντδθὶβ Ῥῃοθηϊοῖδθ ΡΟΡΌ]Ὸ ἀἴββθυθ 8, 

ὑθιρ] 1 608 ῬΓΟΡΥΪΆΠΙ Ἰρβοσαηι Αὐπθπῖ5. τἰξαβαιθ απο β8Π| τηγϑύϊοοβ χακίῃ 
“Ζ7ήμητρι Βδ0το5. ΠϑὈυΐδβ6 ὑγδαϊύ. 

112. αὐτοῦ] Οδρμἰβοάθιῃηϊ. 

722. “αμάχῳ δὲ μή] ϑῦ. πωλεῖν. ὅὕδνθ μᾶθο δὰ ἔξεστι τοΐθυαβ, 86 
οοπϑύγιουο 50] οθοδ ἰογοῦ. ΟἿ, Ἐπασ, ΤΡῃ. Ὁ. ὅ20. ὦ μῖσος εἰς “πλλήναξ, οὐχ 
ἐμοὶ μόνῃ. ᾿ 

725. Τῃ 5080]. χαλούμενος (οὕτω καλούμενος Ὁ). 

1724. Οἵ. 140. ἀλλᾶντας ἐξ ᾿πατουρίων. ἘΠ0]. 1067. ἐξ αἵματος φλύ- 

χταιναν. 
780. ᾧπερ] Τοουΐθθ ρτὸ ὥσπερ. Οἵ. Τ 8. 1266. 1312. οἷο. 
732. ἄμβατε] 80. οχ ογομῃθβίγα. Οἵ. τω. 149. 

ποττὰν μᾶδδαν) παρὰ προσδοχίαν μῬοδβίζαμη Ρ7Ὸ ποττὸ λογεῖον. 

Ῥτο “ῬΟΙ]]. ΤΥ͂. 9.᾽" ὁοΥΓ. “Ο]]. ΤΥ. 127." οὖ 4616 νοῦῦδ “Οἱ, 468. --- 
τοῦ βρόχου." 

738. Οοτπηηοάθ νουυϊὺ ΕὙογο: 1 ὐδῦ ἴο ἢν νογᾶβ, δηα Ἰοὺ ὕμθη ϑδίηκ 
ἸΠ ΡΥ 5568 [ ΡΟΝ ὙΟῸΣ ΘΙΏΡΟΥ ϑβίοιηδοηβ. Οἷ, ΝᾺ. 70. δεῦρο τὸν νοῦν 

προσέχετε. 

730. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους ὃς ὑμέ χα δέοι τα -; 7 {81} Ὁ10Υ οοπδύνποῦϊο 

ἴονοῦ --- ὥστε ὑμᾶς πρίασϑαι. 

738, ΑΠρ]οθ, ἃ Μοραυιίδη ἀοᾶρθ, ἡπ8}15 ἀοβουιῖζαν Τππο. ΤΥ] ΟἿ. 

7390, ΟΥ 121. εὐνοῦχος ἡμῖν ἦλϑες ἐσχευασμένος. 
740. Οὗ, ΤῊ. 880. περέϑου νυν τόνδε (τὸν στέφανον). 
140. γρυλιξεῖτε] Οορπαία βαπῦ Τιαὐϊητιι σα ὰ ἢ Πἰγ6. οὗ ποβύτα ὅο συ πη, 

ἴο σ͵ΙΟ ]. 

8. ῬΥΟ “ὅπου 01. “ὅπα] ". 
τῦ0. Νοη ἀὔβαιιθ ὀασβϑα πο. τοραὺ ΠΙΟΔΘΟΡΟ 8, πᾶπὶ βθοσμάμππι Ρ]Θ01- 

βοϊδαπη ῬοΥΪΟ]6 ἃπούοτο Ἰαὔιη ἸΠ015 Ροθπὰ οτἂὺ 8 (18 Μορδυθηβίαιη. ἴῃ 

ἀργὰ Αἰὐὐσαπη ὑγϑηβὶτού. Ρ]αΐ. Ῥϑυΐοὶ. 80. ὃς δ᾽ ἂν ἐπιβῇ τῆς ᾿Δ4ττικῆς 

Μεγαρέων ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι. 

761. Ορίϊῃηο νουυϊῦ Ῥα]οίαβ, “Ὗ α δἰ Ὁ. 86 {ἰτ8 δπᾶ --- Βύδγν 6. 

758. πράττεϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς} ΟΥ, 610. εὐ δᾷ Τιγ8. 42. ᾿ 
Οὗ Τίιθοου. ΧΙΥ, 8. πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα, Θυώνιχε. 
754. ἐμπορευόμαν) Οἷ. 480. ὦ ϑύμ᾽, ἄνευ σχάνδικος ἐμπορευτέα. ἴτη- 

Ῥουθούσση αὖ ἴῃ ἂν. 490. ἐχώρουν. 
τῦῦ. ἄνδρες πρόβουλοι} Οἱ, Αὐγὶδῦ. ΡΟ]. Ἴ]. 8. 18, ἘΔ ΞΕ δὲ ἔνϑα 

μὲν (ἀ46 ὀλιγαρχία) πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν, ὅπου δὲ πλῆϑός 

ἔστι βουλὴ μᾶλλον. 24. ὀλιγαρχικὸν δ᾽ οἵ πρόβουλοι, βουλὴ δὲ ϑημοτικόν. 

707. σά μάν; Απρ]. ΟΥ̓ οουτδο. Οὗ, 784. Ῥαο. 370. Οοπίου ὥσσα 

Πουϊσαπι ῬΤῸ ἅτινα ἅττα. 

758. Ῥιὸ “ἐνδοῖ, ἐξοῖ"" οοΥν. ““ἔνδοι, ἔξοι, οἴκοι." 

7600. οὐχ ὑμὲς -:7 6801: ϑιὰ τὸ ϑαλαττοχρατεῖν τοὺς ᾿4“ϑηναίους. 

Ηδθο δᾶ ἴπβυϊαθ Μίποδθ Ὁ Αὐπθηϊθηβῖθαβ 8580 ἄποθ ΝΊοϊα οδΡύΟΠ 6 ΠῚ 

δοΐδιη ΟἹ. 88, 1. ἃ. 427. βρθοίαπί. Υ. Το. 1Π, ὅ1. Νοπάμπμη θηΐῃ ἴῃ 



802 ΟΟΜΜΕΝΤΑΈΙΠΙΝ. 

Ἰπη Ια πη ΑὙΠ ΘΒ] Θηβίππι γϑηθγδῦ ΜΙΘΡΥ ΘΠ Βἰ π πὶ Ῥογύι5 Νίσαια, αυοα οοἴδνο 
ἀθηλαπι Ὁ611} ἃΠππῸ ϑυθηϊξ, αὖ παυταξ ΤΗπογάϊ 65 ΙΥ͂. 69, Οὗ, ΤΊπο, ΤΥ͂. 66. 
Ἡεγαρῆς οἱ ἐν τῇ πόλει πιεζόμενοι ὑπό τε ᾿1ϑηναίων τῷ πολέμῳ ἀεὶ 
κατὰ ἔτος ἕχαστον δὶς ἐσβαλλόντων πανστρατιᾷ ἐς τὴν χώραν. Ῥ]αΐῦ. 
Ῥογ. 80. τοὺς δὲ στρατηγοὺς, ὅταν ὀμνύωσι τὸν πάτριον ὅρχον, ἐπομνύειν 
ὅτι καὶ δὶς ἀνὰ πᾶν ἔτος εἷς τὴν “Ἡεγαρικὴν ἐμβαλοῦσι. 

108. Βομο]αδία πάσσακι ΡῈ πασσάλῳ (ὑποχοριστικῶς) οχρ!ϊοδῦ. 
ἐξορύσσετε!] ΑπρΊΪ66 σα αΡ ἀρ. ᾿ 
106. ἄντεινον)] Ῥθπά 6. ΑΠρΊ66 Ρ οἱ 88. 
{τ8. Οὐ. Αθβοῃ. Βαρρ]. 220. Ἑρμῆς δὅδ' ἄλλος τοῖσιν Ἑλλήνων νόμοις. 
718. σιγῆν] Οἱ, ἙρΡΙομ. Ἐν. 115. ς 
88. 519 πόλεμον αἴρεσϑαί τινι οἱ πρός τινα (Αν. 1189. ΤΉπο. Ι. 80.). 

Ο΄. δᾶ 722. 
184. Οἱ. Τμθοον. Ερίρυ. ΧΎΙΠ. 4. ἑξεῖ τὰν χάριν --' τί μάν; 
18. χέρχον] Οἷ, ΕᾺΡα]. ΠΙ. 270. τὴν χέρχον μόνην χαὶ μηρὸν --- ϑύετε. 

ΡΙαῦ. 11, 068. χέρχοι. ῬΙαέ. ῬΗδρᾶν. 954 Ὁ. ἐχτείνας τὴν χέρχον. 
791. 1.6. ΧΑΥΘ {Π6ν 511 βυοκίπρ' - ρίρ8, ΟΥ οδῃ ἴμ8ὺ ἔβα ἐμπϑιηβϑίγθβϑ᾽ 

(ΛουΥυ) 

802. Τία νοοϑία οβῦ ἤρῃβ φιβάλεως 8, ΤΟΡΊΟΠΘ. αὐυδᾶδπι ΜΟρΡΑΥΪαϊβ δαΐ 
Αὐοα 6 ββϑοι παι) 56}0]. 

812. πρίωμαΐ σοι] Αἀ46 βορῃ. Απί. 117]. 
818. σχορόδων --- ἁλῶν] Θ'δα ἴῃ ρῥδοῖδ ἰθιηρουθ Μδρδυὶβ Δραπἀδθαπέ. 
τροπαλίδος] Ῥογῖοθ Ῥ͵ΤῸ τροπηλίδος. 1. ᾳ. δέσμης. ΑΠρΊΪο6 ἃ Βα πᾶ] 6. 
820. τοῦτ᾽ ἔχεῖν᾽ Απρ]οθ, Τα 5 58 10. [ 
822. χλάων μεγαριεῖς] ΑΠρΊΙο6,. ΤῸ ΣΟῸΣ σοὺ 5}8]] γοῦ ΡΙΔῪ ἐμ8 

Μεορδτΐαη. ΟΥ 840. οἱμώξων καϑεδεῖται. ἱ 
824. ἁγορανόμοι] Ττΐα Ἰοτᾶ ἰπῈ6}Π1086 ἀπὰθ ἀγορανόμους ἱπδεϊδαοταί 

728. Οἐ, 968. ᾿ 
826. τέ δὴ μαϑών] Οἵ, δᾷ Νὰ. 1606. 
φαίνεις] Οἱ, 988. φαένειν ὑπευθύνους λυχνοῦχος (ἔσται). 
820. χλάων γε σύ] Οἵ, Ἐπςο]. 786. 1097. 
828. Οὗ, Αν. 991. 
832, ἁμίν] ΟἿ, 1Τ,γ8. 1081. 

898. πολυπραγμοσύνης οἰϊδηη 50}0]. ΑΠρΊοο, ΜΔΥ την ΟΥ̓ οἷο 5Π655 
ΤΘΙΌΥΠΝ ὍΡΟΙ ΠΥ Οὗ Ποδα. Νοίαπᾶα ατέϊοα]ὶ ἡ ΟἸἰββῖο ἃπέθ πολυ- 
πραγμοσύνη. 

886. ΟΥ, Ἐᾳ. 707. ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ἐπὶ βαλλαντίῳ; ῬΊ. 628. 
μεμυστιλημένγοι --- ἐπ’ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις. ῬῪ. 528. ἐπὶ τῷ ταρίχει τὸν 
γέλωτα χατέδομαι. ΟΠ]οπΙ ἃ. (Μοπαπᾷ. Ὁ) 11. 7. ἐπὶ τῷ ταρίχει τοίνυν τῷδε 
κόπτετον (χοπτέον Ῥ). Ἔπιν. ΕὙ, ἱπο. 98, χρέασι βοείοις χλωρὰ σῦχ'᾽ ἐπή- 
σϑιεν. Ἤσχηῃ. 1]. λ΄. 680. ἐπὶ δὲ χρόμυον ποτῷ ὄψον. 

ἐφ᾽ ἁλί] Οὗ, Ἠοτγοᾷ. ΙΥ͂. 185. ὁ δὲ ἃλς αὐτόϑι --- ὀρύσσεται. ι 
886. οἷ προβαίνει ΟἿ, ΑΘΒ0ῃ. Ἀρ. 1611. ὅποι δίκαν προβαίνων -- 

παρέξει. 

840. ΟΥ, 822, χλάων μεγαριεῖς. 
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842, ὑποψωνῶν] Βο446 ρούϊιβ. ΑΠρΡΊοΘ Ὺ ἴον θβῦδ! ΐπρ γοὰ ἴθ ὉΠ 

γᾶν Κοῦ, ὉΥ θυγίπρ Ὀοἔοτ ομ δπα (Ὀαγίπρ αΡ). Οἷ, Εᾳ. 1161. ὑπο- 

ϑεῖν οὐχ ξῶ. 

845. Οἵ, Ετ. 414. τί οὖν ποιῶμεν; Β. χλανίδ᾽ ἐχρῆν λευκὴν λαβεῖν οἷο. 

848 βαδίζων] Αι Ὁ 18 π5. ΟΥ. 1166. ἐξ ἱππασίας βαδίζων. 

349, μοιχόν] “ΤᾺ γακίβῃ οαδ᾽ νου Μουτυ, ααἱ: “ὙΤΠΘΥΘ βθθῖι ἴο Πᾶνο 

Ῥ68Ππ ΒΠΑΙΤΥ οδηΐ -ΠᾶΠΙΟ5 ἴῃ ΑὐΠΘΠ5. ἴο ἀθβοῦθθ {πὸ αἰβουθηῦ β0γυ]68 οὗ 

γοδιϊηρ ΟΥ ουαὐδίπρ {Π6 Πᾶν, 500} ἃβ σχάφιον (ὕπ6 "ΟΨ]), κατωνάχη, 

οἰθ. Μοιχὸς ταδῦ θ86 ἃ οδηξ- ΟΥὰ [Ὁ βοπηθ Ῥαυ ον ἀλη! θα τἂν οἵ 

οαὐδπρ ὕπ6 ἸΟΟΚΒ.᾿" 

850. ΟἿ, ῬΙαῦ. Απΐοη. 9. ὁ δὲ καὶ τὰς πόλεις ἐπιὼν ἐν φορείῳ περιήγετο. 

859, ΟΥ, Ῥαο. 818. τραγομάσχαλοι. 

804. Αἀ46 Σίμιχος, “άμπιχος, Κόννιχος, Ὀνάτιχος, Θεοϑώριχος, 

᾿Ἀμύντιχος (ΤΠθοον. ὙΠ. 182.), “ΤΠεινίχα (Ῥαπ5. ΠΠ. 10... 

800. ΑηρΊοο, ἀοοΡ-αγοᾶ (ἀοα}0]-ἀγοα) ἴῃ ὙἹ]]Δ 1. 

800. Απρ]οθ τὰν πατὴρ, ὑπ18 πα} οὗὨ Τ1} 6. 

861. Οἵ, 869. τἄνϑεια τᾶς γλάχωνος ἀπέχιξαν χαμαί. 

868. τοῖς ὀστιίγοις --Ἴ ΟΥ. Ῥτοροτί. ΤΥ. 8. 20. “Εὖ 5ύχυχὶθ ἀαθυι]ὰΒ 

ταιιοα ῬΡ6Ὶ οβδῶ πθ88." 

τὸν πρωχτὸν κυνός] Ἐχ αἰτὸ οαπΐπο ὁοη θοία ἔα]850 ΒΌΒΡΙΟΟΥ ΒΟΘΟΐΟΙ ΠῚ 

ἱπδέγαππδηξα τηπβίοα, οἱ ἴῃ φοάϊοοπι (τὸν πρωχτὸν) ᾿πβουῦίαβ {1886 ἤβύι]αβ 

βῖνθ 0188 Ο58688. 

869. ἀπέκιξαν] ῬῈΓ ἀπέβαλον οχρ]ϊοαῦ 5680]. ΟοΥροπάθμηι. ἔουβδῃ 

ἀπέγιξαν (ἀπέξιξαν) «αὖ ἀπέσεισαν. ΟἿ, 861. χατάϑου σὺ τὰν γλάχων' 

ἀτρέμας, ᾿Ισχηνία. 

871. ΟἿ. Δοβοι. Ἀρ. δ4. πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες. 

872. Οἷ, Εα. 1254. ὦ χαῖρε καλλίένιχε. 

870. ἀτταγᾶς ῬΑ] δύ 5. ανὶβ οϑύ, Υ. ἂν. 240. ὕοβρ. 207. πτεροποίκιλος 

εὐ ποιχίλος ἀἰϊοϊξαν Αν. 248. 761. ΤῈ δὰ ΡΙ]ϊηΐπ8 Χ. 48. “νο08}18 8188, 

οαρίαβ οὈπιαξθβοθηβ,, Τίδαθ πὴ Ροΐοϑῦ 6586 ὕ}: 6 004 - Ο00Κ. 

870. ὡσπερεὶ χειμών] Οἷ,. ΝᾺΡ. 1808, ὡσπερεὶ κάχρυς γυναῖχ᾽ ἀλοῦσαν. 

"Ἕᾳ. 270. ὡσπερεὶ γέροντας. ὕεβρ. 129. ὡσπερεὶ χκολοιός. 1107. Αν. 1519. 

Ἐπςο]. 687. ΕῪ. 410. οἵο. 

τη. Οὗ, Αὐἱϑὺ. Μαμπᾷ. ΤΥ. 16. οἱ δὲ ὀρνιϑέαι καλούμενοι, ξαρινοί τινὲς 

ὄντες ἄνεμοι, βορέαι εἰσὶ τῷ γένει. Μοίθογ. Π. ὅ. 10. μετὰ τὰς χειμε- 

ρινὰς τροπὰς πνέουσιν οἱ ὀρνιϑέαι. ΑἸΟΙΡὮΏΤ. 11. 80.1. ὁρῶ σὺν τῷ νιφετῷ 

δῆμον ὅλον ὀρνέων φερόμενον καὶ χοψίχους καὶ κίχλας. γοηῦ ΡῬυοοϑ]]οβὶ 

μαυᾶ ἀὐνῖο ἀϊοππῦαν ααἱ ἃγθ5 τηϊρυϑίουϊαβ ἃβθυ πη. 

880. ἐγχέλεις Κῳπαΐδας) Ἐδίδγαη Ποάϊθ ἴῃ τηδρυᾶ δοβυπηδί]οηθ. ΠΟΥ] 

ΔΕΡῸΠ85 Οὐραϊαδδ, τορ] θα 6 ᾿δῦδ πη. ΟἹ ῬΘΠΘΤΘ ὙΟΙΟΤΌΠΙ Ρδὶβύγ! αὶ 

Βοβίϊαταπιαιθ ἴουᾶτθσι ἈΡαΠπάαγο ἀἰβοίτηιιβ οχ ΗῈΡΊΙ68᾽ ΤΎΔΥ6]8. ἴῃ Οσὐθθοθ 

1.395: 
ἰχτίδας] Οἱ, ῬΙαυῦ. Οαρῦ. 184. “Ναο. ἰούϊπι ἕθποβ.᾽ Ηοπι. 1]. χ΄. 885. 

ἰχτιδέην κυνέην. 
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882. προσειπεῖν --- τὰς ἐγχέλεις] ΟἿ, 891. 266. Ῥᾳο, 557. προσειπεῖν 
βούλομαι τὰς ἀμτπεέλους. 

883. ῬΙῸ “φίλιππον᾽" (ΟΥΥ. “φιλίπποις." 

888, ἐσχάραν] ἈΠρΊΪο6 ὈΤδ ΖΙθυ. 
889. Ῥοβίᾳψαδπμι 58} 1 α] Πα] 5 Ὀ611 ΤΠΘΡαμὶ Ῥ]αΐαθαβ ἈΘΡΎΘδδὶ οϑυϑηΐ, 

ΘΟΙΠΠΠΘΤΟΪ ΠῚ ἰπηύοι ΤΉ Π05. οὐ ΑὐΠ ΘΠ Θη568 ΒαΒΡΘΗΒΙΠΙ δγδί. 
Τὴ 580}|0]. ΡγῸ “ἐγχέλυν" οοτν, ἔγχελυν." 

891. ἄνϑραχας ---Ἴ Οἐ, 84. 
894. ἐντετευτλιωμένης} Θπδδὶ ἐντετυλιγμένης ἀαΐ ἐγχεχαλυμμένης,. 
895. Ηος αἰοῖξ Βοθοίιβ ἰηΐσο ἴπ ΠΙ ΘΟρΟ ἰδ δθᾶθβ ἔδυτὶ ΔΕΡῚ]]- 

Ἰᾶτὴ ν᾽ 618. 
902. χέραμον] Ὑα838 ἔἸοΈ 1118. ΑΠΡΊ66 ΟΥΟΘΚΟΙΥ. ΟἿ, Ἐπθαὶ. ΠΙ. 290. 

ΑἸοχ. Π|]. 501. 
904. συχοφάντην ἔξαγε] 1. 6. οἀχροτέα. ΟΥ̓ Εᾳ. 278,. ἐξάγειν | ταῖσι 

Πελοποννησίων τριήρεσι ζωμεύματα. 

906. κέρδος --- καὶ πολύ] Οἱ, 696. ἀνδριχὸν ἱδρῶτα δὴ καὶ πολύν. 
907. πέϑηκος)] Οἵ, 120. Ῥαο. 1066. Ατδοπιϊᾷ. Οηΐν. Π. 19, πίϑηκος ἄνδρα 

χαχοῦργον χαὶ γόητα σημαίνει. 

909. ΑΠρΊοθ ἀἸσθγθηαβ, θδ 4 ΘΥΘΥΥ͂ πο οἵ Βΐτη, ἐΠΟΤΟΌΡὮΙν 
"84. ϑ'1π|1Π|8. Ἰοοὰβ παρὰ προσδοκίαν οδὲ Εᾳ. 184. ξυνειϑέναι τί μοι 
δοχεῖς σαυτῷ χαλόν. 

911. ἐγὼ --- ὁδί] ΟΥ, 818. ἐγὼ λέγων ὁδὺ οἴ. 1,γ8. 94. ἥδ᾽ ἐγώ. ῬΙ. 868. 
916. φαίνεις] ΟἿ. 826. 912. 

920. ϑ.Βο] βασι οχρ]οδἐϊοποβ βαπὶ ἐκ ταύτης (τῆς τίφης) ϑήσας τὴν 
ϑρυαλλίδα εὖ ἐνδήσας τὴν ϑρουαλλίδα εἷς τὴν σίλφην. 

929. Οὗ ΡΙ]. 1068. ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ βάλῃ, 1 ὥσπερ 
παλαιά γ᾽ εἰρεσιώνη. χαύσεται. Νοίαπᾶα Ηϊς γἱ5 Βυροίῃοίϊοα. ρᾶγξϊοαϊδο 
εἴπερ, αὖ ἴῃ 944. 

928. χαταγῇ] ΟΥ. ῬΙαῦ. Οταί. 389 Α. ἂν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερχὶς ποιοῦντι. 
999. λάλον] Ῥτδθίβι. δχβρϑοίδἐϊομθηη Ῥοβίίαπι ρῖο σαϑρόν. Οἵ, Ῥριβ. 

ΠῚ. 21. “Βοπαξ υἱξίππι ρϑγοιββα, ΤΠ] Ὴ6 | Τοβρομᾶθὺ υἱτἱαϊ πὸρ οοοΐα 
Βα 6]1ὰ ΠἸπηο.’ 

999. πράγματ᾽] Ῥτεδϑοίριθ ἔουθηβία. 

940. Οὗ, Τηπο. ΥἹ]. 88. παραδεδώκοιεν. 11. 48, ἐσβεβλήκοιεν. οἱ 58}- 
7αποίίνοβ Ηδη. 818. ἐσπουδάχωσι. Εᾳ. 1149. χεχλόφωσι. Αν. 1850. πεπλήγῃη. 
1451. ὠφλήχῃ. 

941. χατ᾽ οἰχίαν] Οἱ, Ὑεβρ. 1180. 1181. 516 ἐν οἱχίᾳ 914. 
940. Αρυᾶὰ Ἠομθμη. οὐ ἐώγη (4) οὐ ἐάγη (ἃ) Ἰοσαμέαγ, 1], λ΄. 559. 

ρ΄. θ0γ7. 

947. ϑερίδδεν] ϑθηβιιβ νἱἀθίαν 6586 ΑἸρΊΙοθ, ὕὅο ραῦμ ον ἂρ (ἢ ἃ 
ΥΙΘΥ (0 βίαν ϊπρ). ΑἸΙδο οχρ]ϊοαὶ ΜΟΥΤΥ, 1 ἃϊη ροΐῃηρ ἰο σοὺ ἃ δὶξ οἵ 
μιαγγοϑὺ οαῦ οἵ {Π18. Οἵ, 906. 5 ϑερίδδεν ἀυὺ συνϑερίδϑεν Ὠΐο ναϊ]οΐ 
ΙπΟΤα τ δ οΘγ6, ΘΟηΐογα8 ΘΟΥ. χἣν τοῦτο χερδάνῃς ἄγων τὸ φορτίον, ] 
εὐδαιμονήσεις συχοι(αντῶν γ᾽ εἵνεκα. ᾿ 948. Τιορο οὰπὶ ΠΟΡΤαΘ0 τουτονὶ λαβὼν οἷο, 
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949. πρόσβαλλ ΑΠρΡῚ]. ΔΡΙΥ͂, ΘΙ ΡΙΟΥ. 
951, ΑΠΡΊ]. ἃ ὑπογοῦρη- σοΐπρ' ἱπ ΓΟΥΙΏΘΤΥ. 

συκοφάντην] 0600 ἱπθχβρθοίαϊο ῃῬγ0 χρηστόν. Θ΄. }115. Ἰοοὰ5. οδὺ 909, 

968, αἴρου λαβὼν --͵ἼἸ Οἷ, 1140. αἔρου --- λαβών. 
τὸν χέραμον] 1. 6. ΒΥΘοΟρμδηΐαμι. Οἵ, Θ28, οὐ 544. 

94, ὑπόχυπιτε] Οἵ. Ἡοτοά. ΥἹ. 25. τὰς μὲν «ἐθελοντὴν τῶν πολίων 
ὑποχυψάσας τὰς δὲ ἀνάγκη προσηγάγοντο. ΒΘΟΘΗΓΟΥΒ Δ 6] υἱάδίαι 

6886 ὑγδηβι γι 8588 Πα] 5 ὙΟΥΌΙ. Οτᾶγο ὑποχύπτειν τὸν αὐχένα αἰοὶ 

ΟΧΙβ τη ἀπτη οϑὺ αὖ προβαίνειν τὸν πόδα (Ε60]. 101.) οὖ δ᾽ "η1118, ὅ1ὸ 

γεύειν χκειραλὴν Ηομῃ. Οα. σ΄. 237. νεύειν χάρα ϑορῃ. Απὲ. 270. 441. 

969, ΟΥ, οι. Θἅ. μ΄. 124. βωστρεῖν δὲ Κραταιΐν., ΤΏ ΘοοΥ. Υ. θά. τὸν 
δρυτόμον βωστρήσομες. 

900. ταυτησὶ δραχμῆς} ΑΠρΊΪοΘ, ἴον 18 Πού ἀνδομπηἃ. ΟἿ, ΕΟ]. 

1160. ἔχω δέ τοι χαὶ δᾷδα ταυτηνὶ χαλῶς. (ἰϑηϊθνι5. ργϑῦ. ΟἿ, 100, 
ὡς οὐχ ἂν ἐγχέαιμι χιλιῶν δραχμῶν. 812, 880. 962. 

961. ἐς τοὺς Χόας] Οὗ, 1008. 1076. ὑπὸ τοὺς Χόας. 

902. τρεῶν δραχμῶν --- ἔγχελυν)] Ηΐπο 60]ΠΠΡῚ ρμούθϑῦ ποὺ ΔηρΊ 1186. θ61186 
Ῥγθύμιμῃ {πῖδθ Αἰ Π ΘΠ Ϊ8. 

900. τὴν ἀσπίδα) Ῥταρῦοι δχβροοία 0 6ΠῚ Ροβί πὶ ΡΤῸ τὴν τϑυχήν. 
Θ0 7. “Υ611, ΟΥ̓ 15. βα]  ἢϑῃ} Ἰοὺ ἢϊηὶ γὰρ ἰδ Ρ]πη68. (Ιου) ΟἿ, 

Βα. 707. ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ἐπὶ βαλλαντίῳ; 

908. Δα αἰΐδϑηι ᾿πη ρου Ἰοβα πα ὰθ γΟΘ0 ΠῚ ΠΔΙΠΔΟΙΪ τοϑρίοὶ ραΐϊαὺ ΜΆ]]ΘΥ, 
970. ΟἿ, 1001. Ἡφϑβιοᾶ. ϑ'ουῦ. 281. χώμαζον ὑπ᾽ αὐλοῦ. 280. ὑπὸ φορ- 

μίγγων ἀνάγειν χορόν. Χοῃ. Το. ὅ, 7. ὑπὸ φανοῦ πορεύεσϑαι. 

ὑπαί] ὅϊο ἴῃ Ῥμοθβὶ διαὶ, ἀπαὶ, παραὶ, ὑπείρ. 

ΟΥ Αν. 1080. τὰς χκέχλας --- τοῖς τε κοψίχοισιν οἷο. ΑΙοίρην. 1Π|. 30. 1. 
χοιψίέχους καὶ κίχλας. 

Ο71. ὦ πᾶσα πόλι] 1. 6. ὦ πάντες πολῖται. 

978. σπεισάμενος) Οἵ, 199. 

διεμπολᾶν)] ΜοΥοαΥὶ, 560. ΠΠΊΘΥΟ65. ΘΟΙΠ Πα η40. ΑΠρΡΊΪοΘ ἰὼ θα Υ ἴῃ 

ΘΧΟΠΔηΡο. ΚΠΡΙοχ ἐμπολᾶν θη 616 Ἰορ ταν Ῥδο. 8367. 

θ70. τὰ μὲν ἐν οἵχίᾳ χρήσιμα) Οὐ) αβιηοαϊ βαηῦὺ ψέαϑοι οὐ ϑρυαλλίδες 
(814). 

9706. πάντ᾽ ἀγαϑαά] ΟἿ, 982. Οπἱ ορρομίίαν πάντα χακὰ 988. 

9790. παρ᾽ ἐμοί] Αραὰ τη8. ΔπρῚ). αὖ πὰ ῦ Βοσ86. 6181]. 66:62 πιοὶ. 

080. Οἵ, 1098. 88ρ. 1225, ἀϑω δὲ πρῶτος Ἁρμοδίου (Ἁρμόδιον 3)" δέξει 
δὲ σύ. Ἐδςο]. 082. ΑἸΤΡΙ. ὁοιη. ΠΙ. ὃ, Ἁρμόδιος ἐπεκαλεῖτο, παιὰν ἤδετο. 
ΠΙ. 406. μηδὲν τῶν ἀπηρχαιωμένων τούτων περάνης, τὸν Τελαμῶνα 

μηδὲ τὸν [ παιῶνα μηδ᾽ ἁρμόδιον. ᾿ 

981. ξυγχαταχλινείς) ὕπἃ ἃοοα 6 πη5. Οὗ ᾳ. 98. χαταχλιγήσομαι. 

γεβρ. 1208. δευρὶ χατακχλινεὶς προμάνϑανε ] ξυμποτιχὸς εἶναι οἷο, Ἰμποῖδῃ. 

1κιο. 8. ἐχέλευε (με) συνανακλίνεσθϑαι ([. συγκατακλίνεσϑαι) μετ᾽ αὐτοῦ. 
παροινιχός] Αἀ46. Απδον, Π1. 8. τὸ παροίνιον βοήσω (80. μέλος). ῬΙαΐδγοΗ. 

ΤΠ. 710 Ε΄. πάροινος (παροίνιος Ὁ) λήρησις. 8ϊς πολέμιος οὐ πολεμικός. 

982. ἐπικωμάσας) Οἱ, Βπτ, Απᾶν, 608, 

) 
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983, χἀνέτρεπε ---Ἴ Οἱ, Ῥαῤ, 618. 

984. χαὶ προσέτι] Οἵ. Υ68Βρ. 1820. βδῃ. 490. Το. ΤΥ͂. 92. ΥἹ. 27, 
986. τὰς χάραχας] ὅ0. τῶν ἀμπέλων. ΟΥ, Ῥαο. 612. ὡς δ' ἅπαξ τὸ 

πρῶτον ἄχκουσ᾽ (ἁφϑεῖσ᾽) ἐψόφησεν ἄμπελος, οἷο. ᾿ 

“Π Οδ7, ἐχ τῶν ἀμπέλων] Ῥ͵τοΟ ἐκ τῶν πίϑων. Οἵ. Ῥδο. ρα. οὐ γὰρ ἐξηνέ- 
σχετο ] ἰδὼν πίϑον χαταγνύμενον οἴνου πλέων. 

088. ϑοῃο]αβίαθ ᾿πἰογρτγθίθἐϊο οδὺ σπουδάζει περὶ τὸ δεῖπνον. Νορ]θοία 

νἱάούυῦ Ῥδ15 5601} δὰ ἢ. υ. πῃ Β., ααδθ ῬΙῸΡ6 θυδηϊάθ οβύ, ἴδ ἮΙ 

ἀθβου ῬὉγ6. ΘΔ ΠῚ ΠῸΠ Ῥούποτ πη. 

990. Οἷ, Ῥαο. 524. οἷον δ᾽ ἔχεις τὸ πρόσωπον, ἃ Θεωρία. Ἐπ. 1170. 
ὡς μέγαν ἄρ᾽ εἶχες; ὦ πότνια, τὸν δάκτυλον. 

992, Οὗ, Ἐπ]. 11. 226. ὁ γράψας --- Ἔρωϑ᾽ ὑπόπτερον. 

998. Οὐ. Αο!. 80. χέχηνα. 800. μεμέσηκα. 410. λέλακας. 1069. ἄνεσπα- 

χώς. Ἐᾳ. δ4. χεχάρισται. 718. χατέσπαχκας. 1517. γέγηϑα. 1018. χεχραγώς. 

Νὰ. 2094. πεφόβημαι. 3819. πεπότηται. 1188. δέδοιχα καὶ πέφρικα. 88. 

108. χέκραγεν. 889. χεχάρησαι (9). 61. πεποίηκα. 591. ἐψήφισται. 616. 

ἐσχεχόμισμαι. 694. ἐσπουδάχκατον. 120. δεδόχησαι. 104. χεχάρηκας. 944. 
σεσιώπηχας. 1049. νενόμισται. Ῥδο. 820, πεπόνηχα. ἂν. 1860. πεπλήγῃ. 
ΤῊ. 72. ἐσπουδακιυῖα. 600. λέληϑεν. ἤδη. 1744. πεποίηχας. 818. ἐσπου- 

δάχκωσι. 1407. ὠφλήκῃ. Ἐς6]. 1118. ὑπερπέπαικεν. ῬῚ. 666. ὑπερηκόντιχεν 

(-σεν 81.). ῬΟΙΥΖΘ]. 11. 869. τετύχηκας. ΑΘΒ68. ϑορῦ. 720. πέφρικα. ϑ0ΡᾺ. 

41. 139. πεφόβημαι. Ορά. Ο. 1259. συγκατῴκχηχεν. Ἐπιτ. ΕἾ. 478 ἃ, 19. πεφύ- 

λαγμαι. Ἠετοά. ΥἼ]. 158. τοιαῦτα ἔργα οὐ πρὸς ἅπαντος ἀνδρὸς νενόμικα 

γίνεσϑαι. ὙΠΠ. 79. τὸν ἐγὼ --- νενόμικα ἄριστον ἄνδρα γενέσϑαι. 1. 118. 
ἕν τόδε ἴδιον νενομίχασι (ἰπδεϊαθαμη Πα θ ΘΠ). ΠΠ|. 38, οὕτω νενομίχασι 
τὰ περὶ τοὺς νόμους. 1. 120. ἥγημαι. 11. 40. 51. θ4. 690. 72, 116. Οὐοπι. 

8πο0η. ἂρ. 5300. ΕἾοΥ. 89, 6. οὐχ ἐλευϑέρου φέρειν (ἐλευϑέρῳ πρέπειν Ὁ). 
γνενόμιχα χοινωνοῦσαν ἡδονὴν ὕβρει. 

994. ΑηρΊϊοο τορᾶᾶαβ, 1 {Ἰδύθου τυ 56} ὑπ 1 οου]ὰ 5011] ΘΟ ΘῚ 
ΡΟΝ γοὺ ἔπτθ6 Ὀ6π6 108. 

προσβαλεῖν] Οἵ. Επτ. Μρᾶ. 1074, ὦ γλυχεῖα προσβολή. 
997. τὸ τρίτον] Οὗ. Βδη. 369. 

ΟΥ Βοπι. Οἀ. Υ. 69. ἡμερὶς ἤδτα, τεϑήλει δὲ σταφυλῇσιν. 
Ργο “ἡβωῶσα᾽" σον. ““ἡβώωσα." 

998, ΟΥ, Ἰπιογοῦ. Υ. 1572. “αἴᾳιιθ. οΟἸθασαη 1 οδθγαϊα αἰβυϊπρΘη5 ποῦ 
ῬΙάρα ΘΌΤΥΘΥΘ ροββϑῦ οἷο. 

1001. ὃς δ᾽ ἂν ---Ἰ Οὗ, 1202. 
1002. ἀσκόν] το η. Αμρ]οθ ἃ 5κίη. Οὗ. 1225. 1280. 

1006. ἀφέλχετε! 86. ἃ σοσὰ. Οἱ. Ηομι. Οἄ. γ΄. θ6. οὗ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν 
χρέ᾽ ὑπέρτερα χαὶ ἐρύσαντο. Τιαϊϊπυμη γογὰ οὰπὶ βερύεεν 7.186 οοππϑοῦϊἑ 
Ῥα]οΐαβ. 

1000. ἀνεέρετε)] Ν᾿ οὐϊ0 86. ΟΟΠΟΥ Τα πα 5 6. Ὁ 1 80 5610 (βερω). 
1007. ὀβελίσκους] ΑΠΡΊΪΟΘ 5Κ6 ν᾽ 6Υ 8. 
ἀναπείρω] Οἵ. 796. ἀμπεπαρμένον. Ἐπν. ῬΈοΘΝ, 260. δεαπεέρας.᾽ 
1015. ἤκουσας) Οἱ, 886. 1041. 
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μαγειρικῶς) ΑἸρΊ]66 πὐῶς Ἀξο ΘΙ ἙΚ' 5:10: Ῥδς. ΟΙΤ. Οομΐον 
διαχονικῶς, Μοπδπα. ΤΥ. 108. 

Ἐπ “Μη: 210." ὁοΥτ1. “Βα. 8570." 

1021. μέτρησον] 86. ἐς τὸν καλαμίσκον (1084). 
κἂν πέντ᾽ ἔτη] Οἵ. Τιγ5. 671. εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε κἂν σμι- 

χρὰν λαβήν. ἌεΒρ. 92. ἢν δ᾽ οὖν χαταμύσῃ κἂν ἄχνην. ῬῚ. 126. Κορῃ. 
Ἐ]. 1482, ἀλλά μοι πάρες | κἂν σμιχρὸν εἰπεῖν. 

πέντ᾽ ἔτη] Ουδδὶ πέντε σταλαγμούς (1038). Οἵ. 188. αὗται μέν εἰσι 

πεντέτεις. 

1029. ὑπάλειψον ---Ἴ Ὁ ἴῃ ορμ μα ἢθυ] βο]οθαῦ. ΟἿ, ΡῚ. 721. ΕῪ. 181. 
ὀφϑαλμιάσας πέρυσιν εἶτ᾽ ἔσχον κακῶς, 1 ἔπειϑ' ὑπαλειφόμενος (ὑπαλει- 

ψάμενος Ὁ) παρ᾽ Ἰατρῷ (βλέπω). 

1080. Οἐ, ΡΙαῦ. αοτρ'.. 450 Β. ὅταν περὶ Ἰατρῶν αἱρέσεως ἢ τῇ πόλει σύλ- 
λογος. ἈΡΟ]. 82. Α. ἀναγκαῖόν ἔστι τὸν τῷ ὄντι μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ 
διχαίου --- ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν. 

1082. 5΄ῖο ΟἸΠἸβύμο ΘΒ ὁοπηΐοθ ὁ Σιβυρτίου αἰοῖθαγ σαρτὰ 118, 
1042, ἤκουσας] ΟἿ, 886. 1005. ᾿ 

1049. ΟΥ, Ῥαο. 192. ἥκεις δὲ χατὰ τί; ΤΡ. τὰ κρέα ταυτί σοι φέρων. 
ΤΆΘΟΟΥ. Ὗ. 139. χαὶ τὺ δὲ ϑύσας 1 ταῖς νύμφαις Πόρσωνι καλὸν χρέας 

αὐτίκα πέμψον. 

1060. Οὗ, Ἐαᾳ. 1180, καλῶς γ᾽ ἐποίησε τοῦ πέπλου μεμνημένη. 
ἸΟῦδ. χιλειῶν δραχμῶν] Οὗ, Ῥαρ. 1287. οὐ βαργτὰ 900. 

1008. ἐς τοὺς Χόας] Οἷ. 961. 1076. ᾿ 

1072. χαλχοφάλαρα (ἃ), αὐᾶ8ὶ μαρμαίροντα χαλχῷ, αὖ ΑἸοδοὶ 561- 

ΤΏ0Π6 αὖ. 

1075. Οἵ, Ηοπι. Θά. ζ΄. 180. λέων --- ὅς τ᾽ εἶσ᾽ ὑόμενος καὶ ἀήμενος. 

1076. Οἵ. Το. Π|. 27. σφῷν εὐεργέται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν 
Εἱλώτων τὴν ἀνάστασιν. Ἰᾶπιοχ. ὁοοτη. ΠΥ. 580. ὑπὸ τροπάς. Βοβέϊ οὐοᾶ- 

ΒΙΟΠΘΙ βοοσοσδηΐ πδυᾶὰ ἀαθῖθ αὖ ΒΘΟΌΓΟΒ. 608 οὐ ἱπηραγαῦοβ ΔΡΡΥΘἀ θυ μἰΥ, 

Ῥτο “Χόψας πέμαι᾽" οοΥΥ. “Χόας πέμψαι." 
1078. “Μοῖθ οοπμβρίοιοιβ [Ὁ ὑπο ΠΌΠΊΌΘΥΒ ὕπᾶη [ὉΓ ὑποὶν πιρουὶὑβ." 

(0 }.) Οὗ. Τὴν, ΧΧΥΊΠ. 22. “δουῖοῦ ἀαδπι ΘΟΙΙΡΟΒΙ ΤΟΥ Ραρηδ [αϊύ.᾽ 

1080. Οἵ. 269. μαχῶν χαὶ “αμάχων ἀπαλλαγείς. 
1086. Οἵ. Χοη. Μοιη. 11Π|. 14.ὄ 1. ὁπότε δὲ τῶν ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον 

οἱ μὲν μιχρὸν ὄψον οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, οἴο. 
χόα] Οὗ. 1202. Εᾳ. 85. 
1092. ἔτρια] Ῥυοδυοι αν ρυῖαα. Οἵ. Ατομῖρρ. 11. 717. ἱτρίοισι κἀπιφο- 

ρήμασιν | ἄλλοις γέμουσα. ἘρΠίρρ. ΠΠ. 827. ἔτρια, τραγήμαϑ᾽ ἧκε, πυρα- 

μοῦς, ἄμης. Ὅομῃ. 8ἃηοπ. ΤΥ. 621. ἀμφιφῶντας, ἴτρια. Σ 

1096. ΟΥ ῬΙαύ. ΤΙοαού. 170 Ε. οἷον στρωματόδεσμον μὴ ἐπιστάμενος 
συσχευάσασϑαι. 

1007. Ῥιο ““γυλιοῦ" ὁοτν. “γυλίου᾽. 

1099. οἶσε] Οἷ, βδπ. 482. Ηοιῃ. Οἀἁ. χ΄. 106. 481. 
1101. ϑρῖον ταρίχους} αὶ οἷα τα ΠἸὐαγῖβ οσαὺ. Οἵ, 967, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρί- 

χει τοὺς λόφους χραδαινέτω (απδδὶ ἐσϑιέτω). 

λ 
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ταρίχους --- σαπροῦ] Οἱ. Αἴπθη. 119 Ε. σαπρὸς τάριχος τὴν ὀρίγανον 
φιλεῖ. Ἰλοάον, ὁοπη. Π|Ι. ὅ4δ. σαπρὸν σίλουρον. 

1106. χαλὸν --- χρέας] ΟἿ, Τ,γχ8. 1068, χρέ᾽ ἔδεσϑ᾽ ἁπαλὰ χαὶ χαλά. 
ΤΏΘοον. Υ. 140, ηόρσωνι χαλὸν κρέας αὐτίχα πέμψον. 

1111. 1112. ἀλλ᾽ ἢ -- ἢ ΔΑπρ]. ὅπ 1 θ6 ἐμπδὲ - 9 ΟΥ̓, Ριδέ. αοτρ. 
441 Ἀ. ἀλλ᾽ ἢ, τὸ λεγόμενον, χατόπιν ἑορτῆς ἥχομεν; 

1112. μέμαρκυν] ὟῸχ τᾶγα οὐΐδπι ἴῃ οοπηοοᾶϊα. ΟΥ̓, ῬΆΒΘν, 1. 350, ὈΙρἢ. 
ΤΥ. ὅδ. ἢ γλυχεῖα -- ἡ μίμαρχυς. 

1116. βούλει ----Ἴ δος δᾷ βουύγαχῃ αἰοϊί. ΐ 
1120. τοὔλυτρο»] ΑὨΡ]. 108 6886. δῖ. τῆς ἀσπίδος σάγμα οδὺ (674), 

τῶν λόφων λοφεῖον (1109). 
Ῥγο “τὴν γορδήν᾽ οοτγ. “τὴν χορδήν." 
1121. ἔχ᾽" Τ' 6π6. ΟἿ, γε βρ. 1185. 1149, Ῥαο. 1193. 
τοῦδ᾽] ὅ0. τοῦ αἰδοίου, δειχτιχῶς. Οἵ, 1916. ΝΒ ἔοτέα τὸν ὀβελί- 

σχον αἸοϊί. 

1124. Οὐ ϑόρῃ. ΑἹ. 847. ἡνίαν χρυσόνωτον. 
1126. Οἷ, Τλιοίδῃ. ἄθ τηθσο. οοπᾷ. 14. ἄπεισί σοι πλατὺ ἐγχανών. οἱ 

Δα Ῥδο, 815. 
κατάγελως --- πλατύς] ΔηρΊΪοΘα ΕἸ αὐ ἸΠθ 6 ΚΘ ΤΥ. ιάρ Μα]]ογὶ ποίΐδμη. 
1180. χάνϑάδ᾽] 8.6. ἴῃ ῬΡ]δοθηΐα βρϑοι]} ἱπδίαν τοξαπάᾶδ. 
1186. ϑωρήξομαι] ΑἸρΊΙο6, 1 Ὑ11] ΔΥΠῚ ἸΩΥ̓ ἱπΠΠΘΥ ΠΙ ΔΝ (ΥἹ}] ἐουθ γ 

ΤΥ 56]1{). 
1149. ΐο Ἰοοὰβ ἐπερρηματίου ΞρΘΟΙ6ΠῚ μαθοῦ, αὐ βυρτὰ θθ6ὅ 54ᾳ. [,ἃ- 

ἸΏΒ ΘΠΠΠῚ Θ᾽ 5616 ΡΘαἸββθαιιᾶβ ΘΟΙΊΡ6]1Δ11 οοπβοί ῬΆ]οῖπ. 1088 δά ΤιδΙΠΔΟΠ ΠΤ 
οὐ ῬΙΘΆΘΟΡΟΙη Πδθ6 ἃθαπθ 86 βθηποπίϊα ἀϊοία δυρίέτου. 

ἐπὶ στρατιάν] ἈΠΡῚ. ὁ. ΥὙΟῈΓΣ ΟΔΤΙΡ ἃ 5.) (ΥΟ0ῈΓ τοβρθοξίγο ΘΔΙΏΡ8]Ρ8). 
1146. προφυλάττει»] ΑΠΡῚ. ἔο ἄο οαὐροϑύ ἀαύγ. Υ. Τμπο. ΠΙ. 119. 
διγῶν] Οἵ, Νὰ. 442. γε88ρ. 446. Αν. 935. 
1149, τὸ δεῖνα) ΑΠρΊΪοθ, τ αν αἾγοῦ 681] 19 
1160. τὸν ψαχάδος] Β΄ ΠΗ} οοχηΐοα ᾿ἰοαπέϊα, «ίλιχεστον τὸν Τοργίου ἀϊοὶξ 

ΒΡ. 428. 

1165. ὅς γ᾽ ἐμὲ -- ἀπέλυσ᾽ ἀἄδειπνον] ΝΟΙῚ δος δ ἴρ85ο Αὐβίορῃδπθ 
Ἰη 6]Π]Πρθγθ οαπ ΜΙΆ]]ῈΥΟ. [ΠΠῸ 86 ἴρϑαπι, πὶ [8110ν, ἀἰοὶδ (ΟΥυρμᾶθιιβ οἱ 
ὁμοτθαύαβ τϑ]α 05, ἅπὸ5 δά ΘΟσπδπὶ Ἰαπέδηι ἰηυ ξαγθ ἀθραθγαῦ ΘΠΟΥΘΡῚΙΒ 
ΑΒ ΠΙΠΔΟΊπ8. Τά 61 οΥρὸ ΟἼοντβ ἕαϊξ Παΐο ΓᾺΡ α]ὰ6 δὸ ΡῬυϊουὶ Ταθίδ] δι θι8. 
αὰπΠι τη 18. βἰνθ Ὁ δ Πΐ5 ΠΙΟηγ 5115 ἀοοία οββϑὺ ΒϑΌΥ]ΟΗΪ ἔἈΡ]α, πθοθα- 
5810 1 6 ]Π]ρθηἄα οϑὺ Τ)θίδ]θη8688, αὐδη ΤΘηδοῖ8. ἀοοὔδηη 6586 ὀοηβέδί. 

ἀπέλυσ᾽ ἄδειπνον) Τ 1151 51π6 σοδηᾷ 5ἶγ8 ΘΡ]15. Οἱ, Χϑῃ. Αροὶ. 4. 
ἐπιχαρίτως εἰπόντας ἀπέλυσεν. Ἐογίαθδδ . ῬδΥΒ πο ηα ἰδηύπιπη οΠοτορὶ 
πούδξιι.. ᾿ 

1168, ἐπὶ τραπέζῃ ῬτΟΡΔΒΙ16 οδὺ ΟἿΑΘΟΟγαη τραπέζας, αὖ ἘΟΙΠΔΠΟΙΗΙ 
ἴ 6 ὩΒΆ 8, ῬΟΥἑΔΌ1195 ἔαΐβ8ο. Υ͂. Χϑη. ϑγιηρ. 2, 1. Ω. ΒΙΊΎΤΙ. ΤΥ, 281. ἡ δ᾽ ἑτέρη ἀπὸ δαιτὸς ἀεὶ φορέεσχε τράπεζαν. Τράπεζα (αᾳυδδὶ τετράπεζα) 
γα τηθηβα απδίίαον ρϑαϊθιι5 δία, τρίπους ἰαηθαχη ὑγῖθιι8 (Χ θη. Απ. 
ὙΠ: 8:. 81: δἴθ.). ᾿ 
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1166. βαδίζων» Ατα θᾺ18π5. Οἵ, 848. 

1172. μάρμαρον αἰχίθβθ Υἱἀθαν Θοτη 8 δα Βούοῦμ ΗομΙΘΥἸΘοσα 1 ἔθ] 11} 

γΟΒΡΙ ΟΙ 618. 

1176. κηρωτήν] Οἱ. Ἐτ. 809. ΗἸΡΡ. Οἰῆς. 146. 1. ᾳ. χηρωτόν. 

1177. Οἵ. Ζανοπαὶ. Υ. 24. “ίπαμι, ᾳαοα δβυοοϊᾶδ ποὶὺ 1 Ἰᾶπὰ ρα." 

λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν] ΔΕΡῚ. ἃ θᾶπᾶδρθ (ΟΥ ἃ ΒΡ Ὁ) ἴον 

ἘΠ6 85Κ16. Οἵ. Ῥίοη. 858. 68, 8. δῖ. 439. πιλέδιον περὶ τὴν κεφαλήν. 

1118 5ᾳ. 5: πὴ} τποᾶο να]πογαύμχη Οὐ ῖββο Τιαπιδόμδαμι ὑγααϊῦ ΤΊνθον ἀϊ 68 

ΨΙ. 101. 864, «απ ροβῦ ἀθοθμηΐαμι ἴθτθ ποὺ δυθποσὶῦ, οοηβίαῦ ἰηΐου- 

Ῥοϊαύδιη 6880 πᾶ ηῸ ΠΌΠΟΙ ΠΥ ΙΟΠΘΤΗ. 

1180. Οἵ. γεβν. 1428. χαί πως κατεάγη τῆς χεφαλῆς μέγα (πάνυ) 

σφόδρα. Ῥαο. 71. ἕως ξυνετρίβη τῆς χεφαλῆς. 

χατέαγε] Ῥετγίθούαμι, αὖ τέτρωται. Ταϊοτροπῖξαν ααϊᾷθμ δου βίιβ. ἐξεκόχ- 

χισε, 888 1ᾶδο ἰαπύαπι αἰ0α 1η8}6 βοπαγοῦ ἐχχεχόχχιχεν. 

1181. Οὗ, 1,γχ8. 500. ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων καὶ Γοργόνα τις ---. 

ἐξήγειρεν] Ῥτο ἐξήραξεν, ἐξέϑραυσεν, δαῦ ἀἰΐαθο 5ιπ}}}}, αὐ νἹἀθθυτγ, 

ῬΡοβίίαπι. ᾿ 

1906. πίον οὐΐδπι ν. Τριφάλης, ἀπο [Ρα]ὰ0 ποϑῦγὶ πόπιθῖ ἰπϊῦ, 

1210. ξυμβολῆς βαρείας] ΔῈρΡΊ166, ΒΘ ΘΥΘ 65 ὁοα ΠΘΥ. 

1914. Οὗ, ἘύΡα]. 111. 218. τίς ἂν λάβοιτο τοῦ σχέλους χάτωϑέ μοι 

(μου); 
1294. Αἄοββο οὐρὸ ἢπραηίαν ἈΓΟΠΟῚ βασιλεὺς ΔΡΡΘΙ]αῦι5. οὗ ΘΟΥ τη ΠῚ5 

Ῥοΐαξουϊ! ἀὐθἱττῖ, ἃ ἀα]Ρα5. αὖ νἱοῖου αἴτοιι νἱμὶ δροϊρὶῦ (ν. 1290. χώρει 

λαβὼν τὸν ἀσχόν). 

1227. τήνελλα] ΟἿ. ν. τορελλῆ (ἐπιφώνημα ϑρηνητιχὸν σὺν αὐλῷ Θρᾳ- 

χιχὸν, Ηδβγο}ι.). ᾿ 

1220, ἄχρατον ἐγχέας ---Ἰ ψιοϊογίδο οοπαϊ οποβ πᾶ ογϑηῦ, αὖ ἸΠΘΥΠῚ οδϑοῦ 

γίπαπι (ἄχρατος), αὖ ἀπὸ παιδία (ἀμυστὶ 8ἶνο. ἀπνευστὶ) ΘΙ ογθῦαν, οὗ 

ἀθπίψαθ αὖ Ῥυϊπιιβ Δ] 1αἷ5 δοπρίαμι Βαυγίγοῦ (1202). ΟἹ ΒΙ68. 438. οὐχ 

ὡς σὺ χομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας. σγο]. 410. ἔσπασεν ἄμυστιν ἑλκύσας. 
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